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A rózsák szétküldé¬ 

sét március hó 15-én 
kezdjük meg. Tehát 
kérjük a rendelése¬ 

ket mielőbb hozzánk 
juttatni, mert a szál- 

litmányok összeálli- 
tása a rendelések be¬ 

érkezésének sorrend¬ 
jében történik. 

1— Wiliowmere $0.60 
2— E. G. Hill .85 
3— Eclel .60 
4— Mrs. L. Swisher .75 
5— Duchess Of 

Wellington .75 

Totál .... $3.55 

5 drb. Rózsa Gyűjtemény 

Ezen az oldalon lévő 

folyton virító bokorrózsa 

újdonságok árjegyzéki 

ára, darabja 65c. Az 

5 darabot házhoz szállít¬ 

juk postán, $0 AA 

bérmentve . ^ •\J\J 

Rózsáink mind a 

legfinomabb foly- 

tonvirágzó téa- 

hybrid fajok. — 

Egészséges vad¬ 

rózsaalanyon ne¬ 

mesített erős, két 

éves, gyökeres 

példányok, mi¬ 

nélfogva vasúton 

bármely távol¬ 

ságra szállítha¬ 

tók. Megfogam- 

zásuk és további 

fejlődésük biztos. 

KALLA^ Sv CO.. RAINESV/LLE, OHIO 

Ami az általunk forgalomba hozott rózsafajtákat illeti, úgy azok kivá¬ 

lasztásánál éveken át folytatott lelkiismeretes megfigyelések eredményekép¬ 

pen sikerült olyan rózsasorozatot összeállítanunk, melyben csakis minden ró¬ 

zsakedvelő legmagasabb igényét is kielégítő fajták foglaltatnak. Különös 

súlyt helyeztünk arra, hogy a kiválasztott fajták mindegyike alkalmas legyen 

a kiültetésre és a kert díszítésére és azért csak azokat vettük figyelembe, a 

melyeknek virágai úgy bimbós, mint kinyílt állapotban változatlanul szépek 

maradnak és színei teljes felnyilás után sem változnak meg. 
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KALLAY TESTVÉREK 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

MAGKERESKEDÉSÉNEK ÉS FAISKOLATELEPÉNEK 

Nagy Képes árjegyzéke 
AZ 1935-IK ÉVRE 

Konyhakerti, gazdasági és virágmagvak kereskedése. 
Gyümölcsfák, rózsafák, fenyőfák, diszfák, diszbokrok. 

The KALLAY BROTHERS Co. 
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IGEN TISZTELT VEVŐINKHEZ! 
Ezúttal ismételten van szerencsénk magkeres¬ 

kedésünk és faiskolatelepünk immár 29 évi jubi¬ 
leumi árjegyzékét az igen tisztelt amerikai magyar 
gazdálkodó és kertészkedő közönség kezeihez jut¬ 
tatni azon tiszteletteljes kérésünk kapcsán, szíves¬ 
kedjenek azt figyelemmel átnézni és becses meg¬ 
rendeléseikkel cégünket a jövőben is a legnagyobb 
mértékben megtisztelni. 

Az év leforgása alkalmával kedves kötelessé¬ 
günknek tartjuk, köszönetét mondani igen tisz¬ 
telt vevőinkhez a múltban minden oldalról meg¬ 
nyilvánult szives pártfogásáért és elismeréséért, 
melynek folytán! elérhettük üzemünk nagyobb ará¬ 
nyú fejlesztését úgy a magkereskedelem, mint a 
faiskola terén. 

Midőn tehát arra kérjük az igen tisztelt ve¬ 
vőinket, hogy a jövőben is szerencséltessenek meg 
bennünket ezen önzetlen magyaros támogatásuk¬ 
kal — nekünk is, mint eddig, úgy a jövőben is — 
szorgos törekvésünk lesz az igen tisztelt vevőink¬ 

nek a legnagyobb fokú csiraképes, fajtiszta ma¬ 
gyar gazdasági, konyhakerti és virágmagvakat, to¬ 
vábbá kifogástalan nemesitett gyümölcsfákat, ró¬ 
zsafákat s más kerti cikkeket szállitani. 

A mag-megrendelések beérkezése után azon¬ 
nal — gyümölcsfa és más növényrendelések akkor, 
mikor az időjárás alkalmas arra — intéztetnek el. 

Bátorkodunk még megjegyezni, hogy jelen ár¬ 
jegyzékünk kibocsájtásával az összes előbbi ki¬ 
adott árjegyzékeinkben adott árak érvényessége 
megszűnt. 

Az újév alkalmával tehát sikerekben gazdag, 
eredményteljes munkálkodást kívánva és úgy mag¬ 
kereskedésünk, mint faiskolatelepünk részére nagy 
becsű megrendeléseiket kérve, vagyunk 

kitűnő tisztelettel 

KÁLLAY TESTVÉREK R. T. 

magkereskedése és 
faiskolatelepe. 

HOGYAN TEGYE MEG RENDELÉSÉT? 
Kérjük, használja azon megrendelő ivet, mely 

árjegyzékünk elején található. Igen szépen kér¬ 
jük t. vevőinket, feltüntetni a megrendelő papí¬ 
ron, vájjon a megrendelt cikkek milyen módon 
legyenek küldve, ellenkező esetben saját magunk 
legbiztosabb és legolcsóbb szállítási módját fog¬ 
juk igénybe venni. Továbbá kérjük, hogy a t. 
megrendelő nevét, várost, utca és házszámot, vagy 
egyéb cimet tisztán és olvashatóan kiirni szíves¬ 
kedjék, mivel az elhibázás folytán sok kellemet¬ 
lenség történik. 

MIKOR TEGYE MEG A RENDELÉST? 
Mihelyt az árjegyzék kezébe jut, tessék az ösz- 
szes rendeléseket azonnal összeállítani és azt azon¬ 
nal hozzánk beküldeni. Mag-rendelését azonnal 
fogjuk küldeni, fa, rózsa és más egyéb bokrok 
megrendelését mi itten összeállítjuk és mihelyt 
az idő alkalmas, március 15-ike után azonnal küld¬ 
jük. Ilyen esetben mindennel szolgálhatunk, ami 
az árjegyzékünkben fel van tüntetve, de későbbi 
megrendelésnél előfordul, hogy egyes fajok már 
mind el vannak adva. Szobavlrág megrendelése 
csak április elseje után lesz küldve, mikor arra az 
idő alkalmas lesz. 

szállítási 
1. Postán bérmentve (ingyen) küldünk az Egyesült Ál¬ 

lamok bármely részébe minden megrendelést. Kivételt ké¬ 
peznek azonban azok a magvak és mennyiségek, ahol az árak 
előtt az “Expressen” szó áll jelen árjegyzékünkben. 

2. Postán bérmentve (ingyen) küldünk továbbá minden 
kisebb súlyú szobavlrág, virághagyma, virággyökér, rózsa- 
bokor, szőlő és más csemete megrendelést. Ezeknél éppen 
úgy, mint a fentieknél, kivételt képeznek azon cikkek és meny- 
nyiségek, amelyek előtt az “Expressen" szó fel van tüntetve 
az árak előtt árjegyzékünkben. 

3. Expressen vagy teheráruként (freight) szállítunk min¬ 
den olyan megrendelést •»— a megrendelő költségén — amely 

MILY KÉSŐN IS KÜLDHET MEGREN¬ 
DELÉST? Egész május utóljáig küldhet be fa¬ 
megrendelést. Késő ősszel mindenféle diszfa és 
gyümölcsfából nagy mennyiség van pincébe (Coal 
Storage) rakva és amennyiben földjeink a Laké 
Erié mentén vannak, tavasz két-három héttel is 
később van és mikor délibb vidékeken már min¬ 
den kilevelesült, nálunk még mindig levél nélkül 
vannak. 

A MI JÓTÁLLÁSUNK. Az összes szállítás¬ 
ról jótállunk, hogy elsőrendű állapotban jusson a 
rendelő kezébe. A csomagok megérkezése után 
tessék azonnal átnézni és ha valami hiányzik, vagy 
tévesen van küldve, aTzt tessék azonnal velünk tu¬ 
datni és mi készséggel kiegyenlítjük. 

Jótállásunk folytonos növésre nem terjed ki, 
ne feledjük el, hogy fa, cserje, vagy bármely nö¬ 
vény, mind élő lény épp úgy, mint az ember, te¬ 
hén, vagy ló, lélegzenek, isznak és táplálkoznak, 
tehát ki vannak téve mindenféle ragályos beteg¬ 
ségeknek és veszélynek. Araink oly mérsékeltek és 
jutányosak, hogy lehetetlen növésről felelősséget 
vállalni akkor, mikor a szállítmány elsőrendű álla¬ 
potban jut a megrendelő kezébe. 

SZABÁLYOK, 
magvak mennyisége előtt az “Expressen” szó árjegyzékünkben 
fel van tüntetve. Ebbe a csoportba tartoznak nagyobb meny- 
nyiségü gazdasági-, fü- és takarmány-magvak, burgonya, stb. 

4. Expressen, vagy teheráruként (freight) e'szközlünk 
továbbá minden nagyobb gyümölcsfa, rózsafa, szőlőcsemete, 
stb. nehezebb súlyú megrendeléseket. Ezek előtt is az “Ex¬ 
pressen’’ szó mindenhol fel van tüntetve az árjegyzékünkben 
s úgy mint a 3. pontban, mindig a megrendelő fizeti a szál- 
litás költségeit. 

5. Canadába kivételesen csak magrendelést küldünk és 
azt is csak postán. Expressen nagyobb mag, gyümölcsfa és 
más csemete megrendelést — a jelen viszonyok miatt nem 
küldhetünk. 

Jótállásunk magvaink valódiságáról és csiraképességéről 
Annak dacára, hogy a legnagyobb súlyt arra fektetjük, 

hogy magvaink a nevének és minőségének megfeleljenek és 
ha valami módon mégis nem annak bizonyulnak, aminek ál¬ 
lítva vannak, mi a legnagyobb készséggel azon hibát kiegyen- 

FIZETÉSI 
1. Megrendelésekkel együtt igen szépen kérjük az összeg 

előzetes beküldését, mert megrendelések pontosan csak ez 
eszközölhetők. 

2. Utánvéten (C. O. D.) megrendeléseket csak olyanfor¬ 
mán teljesithetünk, ha a megrendelt cikkek összegének egy 
része a rendeléshez mellékelve van. 

3. Pénzt legbiztosabb “Postai Money Order’’-on, “Express 
Money Order’’-on, vagy ajánlott levélben (Pegister-ed) be¬ 
küldeni. Kisebb rendeléseknél postabelyeget is elfogadunk. 

ütjük, akár újabb magvakat küldünk, akár a pénzét vissza¬ 
küldjük. Fentemlitett felelősségünk semmiesetre sem terjed¬ 
het ki nagyobb összegre, mint amibe azon mag került, mely 
nem felelt meg annak, aminek szállitva lett. 

FELTÉTELEK. 
4. Canadai megrendelőinket kérjük, pénzt csak money 

order vagy pénz alakjában küldjenek, megrendelések esetén. 
Canadai postabélyeget nem fogadunk el. Úgyszintén kérjük 
a canadai megrendelőinket, hogy minden egyes megrendelés¬ 
sel 15 centet a szállításra extrán beküldeni szíveskedjenek. 

5. Áraink a legjutányosabban lettek megszabva és igy 
árengedményekkel csak nagyobb mennyiségek vételénél szol¬ 
gálhatunk. 

6. Jelen árjegyzékünk kibocsájtásával valamennyi előbbi 
árjegyzékünkben adott árak érvényessége megszűnt. 
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Megbizható Csiraképes Konyhakerti Magvak 
BOKORBAB 

(GYALOGPASZULY) 

TENYÉSZTÉSE: Ültessük el a magot már 
akkor, mikor a fagy teljesen eltávozott a föld¬ 
ből. Hideg időben a vetőmag csirázás közben 
elrothad. A bokorbab fajokat ültethetjük egy és 
fél láb távolságra fekvő bokrokba, egy-egy bo¬ 
korba 5—6 szem magot téve, vagy pedig vet¬ 
hetjük a magot szórva két láb távolságra fekvő 
egymástoli sorokba. Szabad, verőfényes és jól 
megmunkált, könnyű talajt kiván. 

SÁRGA HÜVELYÜ VAGY VIASZ 
FAJOK 

KORAI ARANYVIASZ. Legkorábbi és a 
legjobb babfaj házi kertek részére, magánhasz¬ 
nálatra, piaci termelésre bőtermősége folytán 
túlhaladja az összes bokor babfajokat. Hüvelyei 
vastag és széles, törékeny és teljes szálkamen¬ 
tes. Aranysárga hüvelyei nagy sokaságban je¬ 
lennek meg a növényeken és zsengén legjobban 
birja a messzebb! szállitást és a sárga hüvelyü 
fajok között egyike a legjobb és a legizletesebb 
faj asztali használatra és nagyban keresett piaci 
fajta, magja barna pettyes fehér. Adag 10c; 1 
font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

Bokorbab Ceruza Hüvelyü 

Korai Arany Viasz—Bokor Bab 

WARDWELL-FÉLE ARANYVAJ 
BOKORBAB 

Ezen fajta a legtökéletesebb viaszbabnak ismerte¬ 
tett el, mert rendkívül porhanyós és zsenge, soha sem 
szálkás és nagyon finom izü. Szép aranysárga hüve¬ 
lyeit bámulatos nagymennyiségben hozza, amelyek rend¬ 
kívül vastagok és húsosak s teljesen szálkamentesek, 
ha már érni kezdenek is. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 
65c; Expressen 10 font $2.50. 

ARANYHÜVELYÜ SZÁLKAMENTES 

Ezen kitűnő sárga hüvelyü bokorbabról lehet Írni, 
hogy a korai fehérszemü aranyviasz. Egyike a leg¬ 
korábbi viasz faj babok között. S2;ái’ai nag3mn erősen 
aranysárgák, szépsége és minősége erősen hasonlít a 
nagyban ismert Korai Arany viasz-hoz, csak az a kü¬ 
lönbség, hogy ennek a magja tiszta'fehér. Adag 10c; 1 
font 35c; 2 font 65c; Expressen 10 font $2.50. 

DETROITI ARANYVIASZ BOKORBAB. Leg¬ 
jobb aranyhüvelyü szálkamentes bokorbab, a növése 
1 V'z láb magas, kemény, sárga. A késői tavaszi fagyo¬ 
kat is kibírja. Bőtermősége felülmúlhatatlan és telje¬ 
sen szálkamentes. — Hüvelyei széles, laposak, élénk sár- 
gaszinüek, ezért a zöldségtermelők nagyon kedvelik. 
Magvetésétől számítva 40 nap alatt hüvelyei hosszúra 
fejlődnek és lehet használni főzésre. Adag 10c; 1 font 
35c; 2 font 65c; Expressen 10 font $2.50. 

CERUZA HÜVELYÜ FEKETE VIASZ 

A legjobb aranyhüvelyü, fekete szemű viasz bab. 
Hüvelyei hosszú, gömbölyű, majdnem egyenesek és 
teljesen szálkamentesek. Ezen fajbabot korábban lehet 
ültetni, mint a másik többi fajokat, mivel hogy úgy a 
hideget, mint a vizes földet nagyon birja. Adag 10c; 
1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 
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BOKORBAB (Folytatás) a) SÁRGA HÜVELYÜEK 
GÖMBÖLYŰ HÜVELYÜ VESE VIASZ. 

Ezen kitűnő uj sárga hüvelyű babfaj egyike a 
legjobb és legbötermöbb az összes sárga hü¬ 
velyű babfajok között, 8 nappal előbb érik, 
mint a Wardwall-féle Arany Vaj Bab, hüve¬ 
lyei gyönyörű citromsárga, gömbölyű alakúak, 
amelyek nagyon törékenyek és zsengék. Házi 
használatra legkitűnőbb korai szedése miatt. 
Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 
10 font $2.50. 

BOUNTIFUL SZÁLKAMENTES. (A magvetéstől 
számítva 48 napra lehet szedni.) Nagyon bötermö, a 
próbatenyésztö kertből e babfajból egy 15 láb hosszú 
sorról egy busli gyönyörű zöldhüvelyü babot szedtek. 
Hüvelyei laposak, melyek szép egyenes, világoszöldek. 
Kifejlődnek 7 col hosszúra és fél col szélesre, teljesen 
szálkanélküliek, nagyon zsenge és kitűnő izü. A leg¬ 
korábbi a zöldhüvelyü babfajok közt. Úgy házi hasz¬ 
nálatra, mint piaci tenyésztésre felülmúlja az összes 
babfajokat. Adag 10c; 1 font 40c; 2 font 70c. Ex¬ 
pressen 10 font $2.75. 

FEKETE VALENTINÉ. Rendkívül gazdagon nö¬ 
vő, korai, nagyon hosszú húsos hüvelyekkel, amelyek 6 
inch hosszúak, vékony és majdnem gömgölyü és telje¬ 
sen egyenes. Hxvelyeik sötét zöldek, a babszemek pe¬ 
dig teljesen feketék. Tökéletesen rozsdamentes. Úgy 
zölden elkészítve, hüvelyei, mint kifejlett fekete mag¬ 
va! kellemes eledelt adnak. Adag 10c; 1 font 35c; 2 
font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

KORAI HOSSZÚ HATHETES. Óriási hosszú zöld 
hüvelyü bokorbab faj. Nagyon korai és bötermö. Hü¬ 
velyei 5—6 inch hosszúak, lapos és világos zöld szinú. 
Házi használatra a legkitűnőbb, korai szedése miatt. 
Magja középnagy, világos sárga, sötétbarna szemek¬ 
kel. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 
font $2.50. 

Gömbölyű Hüvelyü Vese Viasz 

JAVÍTOTT NÉMET FEKETE VIASZ. 
Roppant erősen növő és igen bötermö törpe 
viasz babfaj, a hüvelyei nagyon hosszúak és 
majdnem gömbölyűek és teljesen tömve van¬ 
nak apró fekete babszemekkel. Nagyon zsen¬ 
ge és kitűnő izü, korán érik és a rozsdának 
nincs úgy alávetve, mint a régebbi viasz bab¬ 
fajok. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c; Ex¬ 
pressen 10 font $2.50. 

FEHÉR VESE VIASZ. Igen korai és na¬ 
gyon bötermö. Hüvelyei 6 inch hosszúak, la¬ 
pos és zsenge viasz*fehér színűek, a legkitű¬ 
nőbb tulajdonsága ezen fajnak az, hogy téli 
kannázásnál a hüvelyek nem vesztik el a szép 
viasz színüket és sok ideióg zsengén megma¬ 
radnak a szárakon. Adag 10c; 1 font 35c; 2 
font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

JAVÍTOTT ROZSDAMENTES ARANY 
VIASZ BOKORBAB. A legújabb a babok 
közt. Hüvelyei általánosan 5—6 láb hosszú, 
egyenesen növő vastag husu, lapos, széles, 
aranysárga szinü ésteljesen szálkamentes, mig 
csak a szemek ki nem fejlődnek. Szára a 
földtől magasra emelkedik, egy és féltől 2 
láb magasra. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c; 
Expressen 10 font $2.50. 

BOKORBAB b) ZÖLD HÜVELYÜEK. 

FEHÉR TÉLI. Az általánosan ismert téli használat¬ 
ra termelt kitűnő izü fehér bab. A hüvelyek nagy 
csomókban fejlődnek a növényszárakon és ennélfogva 
nagyon bő hozamú, teljesen rozsdamentes és egyedül 
ezt a fajbabot termelik téli használatra, fehér magvai 
kitűnő téli eledelt nyújtanak. Adag Iftc; 1 font 30c; 
2 font 50c. Expressen 10 font $2.00. 

Zöld Szálkamentes 

ZÖLD SZALKAMENTES. A legkorábbi és a leg¬ 
jobb vastaghusu és zöld hüvelyü az összes babfajok 
között. Attól a perctől fogva, amikor a földbe teszi 
a magot, bátran számíthatjuk dijnyerőnek és aki ezen 
faj zöld hüvelyü babot egyszer kipróbálja, az többé 
más fajt soha nem használ. A hüvelyek 7 inch hosz- 
szuak és nagyon kövér, teljesen szálkamentes, nagyon 
törékeny és zsenge, a hüvelyek nagyon uniformisán 
fejlődnek ki, úgy hosszúságra, mint vastagságra, zsen¬ 
gén elkészítve a legremekebb eledelt szolgáltatja. 
Magja nagy, sötét barna,_ amely zsengén a hüvelyekből 
kifejtve, szintén nagyon ízletes. Adag 10c; 1 font 35c; 
2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

TARKA TÉLI. Nagyon bötermö piaci babfaj. Nagy, 
kifejlett magvai vörössel tarkázottak, úgyszintén a hü¬ 
velyei is cirmosak. Úgy kifejtve, zsenge állapotban, 
mint télen szárazon, főzésre rendkívül finom és Ízletes. 
Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font 
$2.50. _ 

POSTAI RENDELÉSEKET 

A LEGPONTOSABBAN 

ESZKÖZLÜNK BÁRHOVA 
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KARÓS BAB (karós paszuly.) 
TENYÉSZTÉSE: Május közepe előtt, míg a talaj nem melegült, nem veteményezhető. A mag 

liárom-négy láb távolságban! bokorban ültetendő. Egy-egy bokorba 5—6 magot teszünk, amelyekhez 
idejében hosszú karókat alkalmazunk. Júniustól fogva egész a fagyok beálltáig folyton terem. 

MAUTHNER-FÉLE FEHÉR ÓRIÁS. Igen szé¬ 
les, hosszú, kitűnő izU, zöld hüvelyü fajbab. Tel¬ 
jesen szálkamentes hüvelyei fürtösen jleennek 
meg a szárakon, amely nagyon bőtermővé teszi. 
Vaj izü, kifejlett nagy, fehér magvai úgy zsen¬ 
gén, mint télen szárazon kitűnő eledelt adnak. 
Az őszi fagyok beálltáig folyton terem. Adag 
lüc; 1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font 
$2.50. 

BURPEE-FÉLE JAVÍTOTT BO¬ 
KOR. Ezen uj lima babfaj a Burpee-féle 
bokor babnak a válfaja, úgy a hüvelyek, 
mint a szemek vastagabbak és nagyob¬ 
bak, mint a régi Burpee-féléé. A hüve¬ 
lyek 5—6 col hosszúak, nagyon bőtermö 
és erős növő, a bokrok kifejlődnek 30 
col magas és 24 col átmérő nagyságra, 
hüvelyei pedig 1% col vastagok. A hü¬ 
velyeit fürtökben hozza, egy-egy fürtben 
5- töl 8 hüvelyig, amelyek teljesen tömve 
vannak kitűnő vajizü babszemekkel. — 
Adag 10c; 1 font 45c; 2 font 85c. Ex- 
presszen 10 font $3.25. 

KERTEK KIRÁLYA. Ezen babfaj csak éppen 
olyan, mint a Burpee-féle. Hüvelyek nagysága 
6— 8col hosszúak és többször 6 babszemet hoz 
egy hüvelyben. Csak mig az elöbbeni bokortermő, 
ez pedig futó és megkövetel 8—10 láb hosszú ka¬ 
rókat. Egész a fagy beálltáig folyton hozza a 
termését. Kifejtett magja zsengén elkészitve fi¬ 
nom, omlós, vajizü. Télire száritott magja elké¬ 
szitve, csemege. Adag 10c; 1 font 40c; 2 font 
70c. Expressen 10 font $3.00. 

KÁLLAY-FÉLE BOKOR. Rendkívül 
bötermő, kiváló, újfajta. A növény erő¬ 
teljes növésű és erősen bokrosodó. Hü¬ 
velyeit fürtökben hozza, egy-egy fürtben 
5-től 8 hüvelyig, melyek teljesen tömve 
vannak kitűnő babszemekkel. A hüve¬ 
lyek 4-től 6 col hosszúak, 1 col széle¬ 
sek és 14 col vastagok. Teljes 10 nappal 
korábban szedhetők, mint a többi korai 
fajok és egész a fagy beálltáig folyton 
hozza termését. Kiváló tulajdonságául 
jegyezhetjük fel a különböző betegsé¬ 
gekkel szemben tanúsított ellenállását. 
Adag 15c; % font 30c; 1 font 50c; 2 
font 90c. Expressen 10 font $3.50. 

KORAI FÜRTÖS VIASZ. A legkitűnőbb és a legbő- 
termőbb sárga hüvelyü karós bab. A különbség ez és a Cse¬ 
mege Viasz közt csak annyi, hogy ezek a babszemek kissé 
laposabbak és rövidebbek, a hüvelyek 6 col hosszúak és 
3-^ col szélesek. A hüvelyeket nagy fürtökben hozza, 5—6 
hüvely minden fürtön, ennélfogva, nagyon könnyen és sza¬ 
porán lehet szedni, hüvelyei nagyon zsengék és törékenyek, 
magvetésétől számítva 70 napra lehet szedni, egyike a leg¬ 
jobb fajnak, késői piacra tenyészteni, zsengén elkészitve ki¬ 
tűnő eledelt nyújtanak és azon hüvelyek, amelyek a szárain 
megérnek, elsőrendű téli használatra, késő őszig, a fagy be¬ 
álltáig folyton hozza pompás sárga hüvelyeit. Adag 10c; 1 
font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

TARKA MEZEI. Gömbölyű alakú, rózsaszínű és vö¬ 
rös sávokkal tarkázott fehér szinü bab, amely úgy zsengén 
kifejtve és elkészitve, mint télire használva, kitűnő izü ele¬ 
delt szolgál. Ezen fajbabot úgy ismerik, mint októberi futó 
bab. Nagyban használják kukoricaszárakra futtatva. Zöld 
húsos hüvelyei szintén vörössel pettyesek és sávozottak, na¬ 
gyon bötermő és gazdaságos. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 
65c. Expressen 10 font $2.50. 

CSEMEGE VIASZ 

A legizletesebb és legzsengébb aranysárga hüvelyü ka¬ 
rós viaszbab. Az összes piaci termelők azt állítják, hogy 
a legjobb izü a sárga hüvelyü karósbabok között. Böter- 
mősége felülmúlhatatlan, a hüvelyeket mind fürtökben hoz¬ 
za és a növény különösen erőteljesen fejlődik. A hüvelyek 
7—8 col hosszúak és a görbe nyerges hátú hüvelyei nagyon 
szélesek és amellett igen vastag husuak és teljesen szálka¬ 
nélküliek. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 
font $2.50. 

LIMA VAJBABOK 
TENYÉSZTÉSE: A Lima vajbab mind a két nemének 

tenyésztése megegyezik az élőbbén leirt bokor- és karós¬ 
babok tenyésztésével. Csak akkor ültetendök, mikor az idő 

már egészen fölmelegült. 

Kállay-féle Bokor 
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KERTI vagy LÓBAB 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot kora tavaszon a földbe, mihelyt csak a földet munkálni 
lehet. (Ugyanis ez a babfaj eltér a többiektől, hogy nem árt neki a nedves és hideg idő.) 
Tenyésztése és kezelése egyenlő a közönséges fajokéval. 

ANGOL WINDSOR. Nagy, széles, fehér hüvelyü és magú lóbab. Fiatal kifejtett magvaival 
sós vizben megfőzve, tápláló eledelt adnak. Adag 10c; 1 font 45c; 2 font 70c. 

DISZBAB 

NAGY VÖRÖS VIRÁGÚ. Remek, nagy élénk tüzvörös virágú futó (kúszó) babfaj. Sokan 
kedvelik virágjáért, de kifejlett, nagy magja egyszersmint kitűnő eledelt ad. Adag 10c; 1 font 
50c; 2 font 90c. 

BOKOR-BORSÓK 

TENYÉSZTÉSE: Kora tavasszal, mihelyt a talaj megmunkálható, a borsó már vethető. Ves¬ 
sük a magot egy láb távolságban! hosszú sorokban. A borsó-félék frissen trágyázott földet — 
épp úgy, mint a babok — nem kivánnak, mert ez esetben a növényszárak buja növésbe mennek át 
és hüvelyeket nagyon keveset hoznak. A bokor-borsók szabad, szellös helyet szeretnek. Állandó 
használatra vessük a magot folytatólagosan minden két hétben és mire az egyik vetésből a ter¬ 
més lefogy, a másik vetés már kész szedésre. 

A cégünk által forgalomba bocsátott összes borsófélék zsizsikmentesek, lyukas és fél szemeket nem 
tartalmazó, kézzel válogatott, magas csiraképességü, kiváló minőségűek. Esetleges olcsóbb ajánla¬ 

tokkal szemben — kérjük a fentieket feltétlenül figyelembe venni. 

Folytontermő 

AMERIKA CSODÁJA. Egy láb magasra növő, alacsony, bőtermő 
asztali borsó, nagyon finom édes izü, nagy szemekkel. Családi ker¬ 
tek számára nélkülözhetetlen faj. Korai és késői vetésre egyformán 
megfelel. Adag 10c; 1 font 35c: 2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

BLUE BANTAM. A legédesebb és a legfinomabb korai bokor 
borsó újdonság. Ezen borsófaj minden egyes eddigi borsófajokat 
felülmúlja. A növénycsak 15 col magasra fejlődik, hüvelyeit nagy 
sokaságban hozza, amelyek 3%-től 4 col hosszúak és tömve van¬ 
nak 8—10 szép nagy édes, kékeszöld borsószemekkel. Adag 15c; 
1 font 50o.; 2 font 85c: 10 font $3.00. 

KORAI VELÖBORSó “MARVÁNYGOLYó.” Roppant bőven ter¬ 
mő, igen korai, márvány alakú szemeket termő bokorborsó. Hüve¬ 
lyeit nagy sokaságban hozza, amelyek tömve vannak nagyon édes 
izü szemekkel. Nagryon ajánlható piaci termelésre és úgyszintén 
házi kertek részére is megbecsülhetetlen, mivel a háziasszony korán 
állithat belőle az asztalára. Vessük el a magot, mihelyt a fagy ki¬ 
megy a földből és ismételten három-négy esetben, 10 napi^ idő- 
közönkint, úgy, hogy mire az egyik terem, a másik már kész a 
használata. Adag 15c: 1 font 45c: 2 font 80c. Expressen 10 font 
$2.75. 

A LASKA. Az eddig termelt borsófajták között a legkorábbi és 
legbőtermőbb. Nagybecsű piaci áru, úgy mint családi kertek számá¬ 
ra kitűnő, Ízletességénél fogva. Márciustól szeptemberig vethető. 
Hüvelyei szép fejlettek, nagy -’d" szemekkel. Adag 10c; 1 font 
35c: 2 font 65c. Expressen 10 font $2.75. 

GRADUS. Középnagy, márványalaku szemeket termelő korai 
bokorborsó, hüvelyek nagysága 4—5 inch hosszúak, amelyek tömve 
vannak nagyon édes izü szemekkel. Bőtermősége_ miatt ^piaci ter¬ 
melésre és házi kertek részére elsőrendű, korai s ksői vetésre 
egyformán megfelel. Adag 10c; 1 font 40c: 2 font 75c. Expressen 
10 font $2.75. 

KARÓS¬ 

BORSÓK 

TENYÉSZTÉSE: 
Egy és fél láb 
távolságban! hosz- 
szu sorokban ve¬ 
tendő a mag, mi¬ 
helyt a talaj meg¬ 
munkálható. A 
mag kikelte után 
idejében lássuk el 
a növényeket rő- 
zse támaszokkal 
vagy karókkal, a 
növényszárak fel¬ 
futtatására. Korai Velőborsó “Márványgolyó” 

folytontermő. Gazdag és kitűnő izü csemegeborsó. Hüvelyei kö- 
zépnagyok, édes szemekkel teltek, amelyek érett állapotban sárga szinüek. 
Családi kertek részére megbecsülhetetlen faj. Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 
65c. Expressen 10 font $2.50. 

LEGKORÁBBI. A legkorábbi és legbőtermőbb karósborsók egyike._ Hü¬ 
velyei telve nagyon édes izü szemekkel. Bőtermése folytán úgy házi ker¬ 
tek részére, mint piaci termelésre az első helyet foglalja el. Adag 10c; 
1 font 35c; 2 font 65c. Expressen 10 font $2.50. 

TELEFON. Háromtól négy láb magasra növő, cukorédes szemű, kései 
faj. A növények tele fölyton termő hüvelyekkel. Nagybecsű a családi 
kertek számára, kitűnő Ízletességénél fogva. Hüvelyei szép fejlettek, nagy, 
édes szemekkel. Adag 10c; 1 font 40c; 2 font 75c. Expressen 10 font 
$2.50. 

Küldje be rendelését minél előbb! 
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SÁRGA- ÉS CUKORDINNYÉK 
TENYÉSZTÉSEI Trágyával jól összekevert földbe, 4—5 láb távolságnyira fekvő halmokba, vagy fészkekbe ültessük be 

a magot. ^ Mikor a magvak már kikeltek és a növények megerősödtek, hagyjunk meg csak 4—5 növényt egy halomban. Mi¬ 
helyt a főinda a 4—^5 levélhosszat eléri, ajánlatos a harmadik levél fölött visszacsipni, ezzel a művelettel a termővirágok 
gyorsabban jönnek és fejlődnek. Esőben vagy harmatban a dinnyében járni nem tanácsos. 

ARANYSZIV. Egyik legjobb a korai sár¬ 
gadinnyék közt. Rózsaszin és aranysárga busa 
igen leveses és zamatos, egész héjáig élvezhető, 
úgy asztali, mint piaci termelésre nagyon ajánl- 
ható. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; M font 
50c; 1 font $1.25. 

KORAI DIJNYERÖ. Kerek és gerezdes 
alakú cukordinnye faj, világoszöld, vastag, omlós 
hússal. Nagyon korai és bőtermö. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 20c; ^4 font 50c; 1 font $1.25. 

ANANÁSZ. Recézett, kiválóan finom, olvadós, zöld hú¬ 
sú. Igen leveses és zamatos. Ha megérik, sokszor a csut¬ 
kájáról leválik. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; % font 
50c; 1 font $1.25. 

ÚJDONSÁG.! KÁLLAY-FÉLE GYŐZŐ 
Ezen uj faj cukordinnye a legkorábbi az összes 
sárga husu dinnyék között. Amerika minden ég¬ 
hajlatában a legjobbnak és a legkoraibbnak bizo¬ 
nyult, húsa nagyon édes és omlós, amelynek szine 
gyönyörű aranysárga és egész a héjáig élvezhető. 
A növényei nagyon bokrosak és dúsak, amelyek 
a szárazságot kitünően birják. Ezen dinnye faj 
57 nap alatt beérik, ahol a más fajok 75-töl 110 
napig érnek. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; 

font 60c; 1 font $1.50. 
SÁRGAHUSU MÉZÉDES. Korai nagy, bordázott cukor¬ 

dinnye faj. Finom izü, világos narancssárga, héjáig élvez¬ 
hető vastag hússal. Húsa igen leveses. omlós és zamatos. 
Adag 10c; onuce (1/16 font) 20c; i/4 font 50c; 1 font $1.25. 

“ARANYHUSU CANTALUP” CUKORDINNYE 

NAGY KANTALUP. Bőven termő, nagyon édes 
izü, omlós husu dinnyefaj. Húsának szine remek 
narancssárga, a mag közelében rózsaszínű. Alakja 
recézett és gömbölyű. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
20c; Í4 font 50c; 1 font $1.25. 

GÖRÖGDINNYÉK 

A most kultúrában levő legnagyobb s legjobb 

izü dinnyék egyike. Húsa remek aranysárga és 

egész a héjáig élvezhető. Ize rendkívül édes, ol¬ 

vadó és üdítő zamatu. Bötermösége folytán a 

dinnyetermelök között nagyon ismeretes és egyes 

vidékeken ezen faj hetvenöt százalékát képezi a 

dinnyetermésnek. Nagybani termelésre nagyon 

gazdaságos, mivel már augusztus elején érik és 

nagyon jó árat fizetnek érte. Adag 10c; ounce 

(1/16 font 20c; 14 font50c; 1 font $1.25. 

meló dinnyetermesztönek megbecsülhetetlen. — 

Adag 10c, ounce (1/16 font 25c; M font 65c; 

1 font $1.75. 

KÁLLAY-FÉLE UJ CUKORDINNYE EX- 
CELSIOR. Egyesíti magában a koránérést, kitű¬ 
nő minőséget. Amerika legkorábban érő cukor¬ 
dinnyéje. Az Északamerikai Egyesült Államok 
legészakibb államaiban is nemcsak jól, hanem ko¬ 
rán is beérett, sőt a hideg angol Kanadában is. 
Emellett az ize és zamatja felülmúlhatatlan. A 
dinnye recés, sötétarany-sárga husu. Piacra ter- Excelsior Cukor Dinnye 

TENYÉSZTÉSE; Ezek ép úgy mint a sárgadinnyék, 
gyávái jól elkészített földben. 

Watson-féle 

KÁLLAY-FÉLE PIROS FAGYLALT GÖ¬ 
RÖGDINNYE. Legújabb és legkinünöbb görög 
dinnyék egyike. Hosszú, ovális alakú, néha 2 láb 
hosszúra növő faj. Húsa vérpiros, olvadó és édes 
izü, legjobban emeli értékét az, hogy korai, a mag 
elvetése után 65 napra beérik. Adag 10c; ounce 
(1/16 font 15c; H font 40c; 1 font $1.25. 

halmokba vagy fészekbe vetendök, trá- 

ÉDES ALABAMAI. 
Óriási sárgára növő 
és a legjobb görög¬ 
dinnye faj házi ker¬ 
tek részére. Alakja 
hosszú és vastag. Re¬ 
mek piros szinü, kel¬ 
lemes hüsitö izü hús¬ 
sal. Nagyon bötermő. 
— Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 15c; ^4 
font 40c; 1 font $1.25. 

JAJ BE Jó. Az összea 
?örögdinnyék között a leg¬ 
korábbi, kitűnő, édes izü, 
húsa sötétskarlát és olva- 
dós, akár a fagylalt. Héja 
igen vékony és minden ég- 
hajlatt alatt sikeresen ter¬ 
melhető. Adag lOc; ounce 

(1/16 font) 20c: % fonfir>c\ 1 font $1.25. 

WATSON-FÉLE ÓRIÁS Roppant nagyra 
növő, sötétzöld szinü, bötermő görögdinnye faj. 
Húsa élénk vérpiros, fagylaltként olvadó, a legfi¬ 
nomabb Ízzel. Tagadhatatlanul a legjobb görög¬ 
dinnye. Adag 10c; ounce (1/16 font) 15c; ^4 font 
40c; 1 font $1.25. 
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DOHANY-MAG 
TENYÉSZTÉSE: Finoman elkészített, könnyű földbe vetjük a magot melegágyba, vagy boxba, 

amit szintén védett helyre helyezünk el, ahol nedvesen tartjuk. A zsenge növényeket ritkítjuk, mikor 
pedig már eléggé megerősödtek, kiültetjük kövér, porhanyós, napos fekvésű földbe, 4—5 láb távolság¬ 
nyira egymástól. 

RÓZSADOHÁNY. Majdnem megegyezik a magyarországi muskotály dohány minőségével. 
Nagy leveleket fejleszt, amelyek kitűnő illatnak. Adag 10c; ounce (1/16 font) 50c. 

HAVANNAI. Havannai dohányfaj. Remek szép nagy leveleket hoz. Kitűnő úgy szivarok gyár¬ 
tására, mint felvágva pipába, finom és zamatos. Adag 10c; ounce (1/16 font) 60c. 

VÖRÖSHAGYMA 

TENYÉSZTÉSE: A hagymamag, mihelyt az idő alkalmas arra, kora tavaszon elvetendő. Vessük 
a magot egy láb távolságnyira fekvő hosszú sorokba, jól megmunkált földbe. A hagymafélék a ré¬ 
gibb trágyázásu talajt ked¬ 
velik; friss trágyázott föld¬ 
ben szárba nőnek. A hagy¬ 
ma egyike azon kerti vete- 
ményeknek, amelyet Ame¬ 
rikában nagyban termelnek 
és belőle a termelők sok 
pénzt csinálnak. 

DIJNYERÖ VÖRÖS- 
HAGYMA. Jel es vörös¬ 
sárga, a Magyarországon 
nagyban termelt Mauthner- 
féle zittanihoz hasonlítható 
kemény, óriási nagyra növő 
s felette jövedelmező hagy¬ 
ma fajta, nagybani terme¬ 
lésre különösen ajánlható. 
Nemcsak a jó ize, hanem a 
jó eltarthatósága adja meg 
e hagymának nagy becsét, 
amennyiben jól megérett 
hagymák a késő tavaszig 
eltarthatók. Házi kertek 
részére nagyon becses 
Adag 10c; ounce (1/16 
font) 30c; font 90c; 1 
font $2.50. 

OHIO SARGAGÖMB 
VÖRÖS HAGYMA. Ohio- 
ban nagyban termelt hagy¬ 
mafaj. A legeslöbbrendü 
hagymát adja, miért is 
hagyma termelőknek na¬ 
gyon ajánlható faj nagybani termelésre. Szép, 
nagy, kemény és sokáig eltartható hagymákat 
szolgáltat. Adag 10c; ounce (1/16 font) 30c; M 
font 80c; 1 font $2.50. Expressen 10 font $22.50 

és piaci eladásra. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
35c; ^ font 95c; 1 font $2.50. Expressen 10 
font $22.50. 

ÓRIÁS EZÜST KIRÁLY. A legnagyobbr.a 
növő fehér héjú és husu vöröshagyma faj. Húsa 
nagyon enyhe és édes. Igen ajánlatos házi kertek- 

Óriási Ezüst Király—Hagryma 

KEREK VÉRVÖRÖS. A legszebb vörös szí¬ 
nű hagyma, az összes hagymák között. A hagy¬ 

mák kifejlődnek 3 col átmérő nagyságban, 110 

napra beérik és gyönyörű sötét színe nagyon ka¬ 
póssá teszi a piacokon. A plántái vékony nyaknak, 

hagymái nagyon kemények és édesek, kitünően eltart¬ 
ható télen. Bőtermősége miatt úgy piacra mint házi 
használatra elsőrendű. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
30c; font 90c; 1 font $2.50. 

FEHÉR PORTUGÁL. A hagyma gumók laposak 
és magvetése után 75 napra beérik. Ez a faj kitűnő 
úgy asztali használatra, mint piaci termelésre, zölden 
használva pedig felülmúlja az összes hagyma¬ 
fajokat, ecetben pedig éppen úgy használható, mint az 
ugorka. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; Í4 font $1.00, 
1 font $3.50. Expressen 10 font $30.00. 

FEHÉR BARLETTA. Nagyon korai középnagy- 
ra növő fehér-vörös hagymafaj. Zölden asztali hasz¬ 
nálatra csemege. Mint téli hagymának is alkalmas. 
Ezen fajhagymát az amerikaiak nagyban használják 
ecetben, épen úgy, mint az ugorkát. Húsa szagtalan 
és édes enyhe izü. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; 
)4 font $1.00; 1 font $3.50. Expressen 10 font $30.00. 
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Danversei óriás Sárg:a Vörös Ha^ma 
(Magtenyésztő telepünk fényképfelvétele) 

DANVERS ÓRIÁS SÁRGA. Óriási nagyra növő jeles amerikai vörös- 
sárga hagymafaj. A legnagyobb hasznot hajtó és legbőhozamubb. A piaci 
termelők legjobban kedvelik ezen fajt az összes hagymák között, amelyből 
a mi magunk van termelve, az mind kézzel válogatott és csak azon hagy¬ 

mák, amelyek megfelelnek úgy nagyságnak, mint gömbölyüségnek. Ezen hagymafaj vetése által a hagymatermelők évente 
500-—700 bushelt tenyésztenek holdankint. Amerikaszerte termelt hagymafaj, nagybani termelésre. Adag lOc; ounce 
(1/16 font) 40c; Í4 font $1.15; 1 font $3.50. Expressen: 10 font $30.00. 

DUG-HAGYMÁK 

TENYÉSZTÉSE: Jól megásott talajban tavasszal, mihelyt lehetséges, eldugdosandók a dughagy- 
mák egy láb távolságban! hosszú sorokban. Minél korábban eldugdossuk, annál korábban nyerünk fi¬ 

nom, élvezhető apró hagymát belőlük. 

SÁRGA. Sürü vetésből nyert, a magyarországi híres 
makói hagymához hasonló hagymácskák. Kora tavaszon 
kitűnő zöld hagymát és úgyszintén gazdasági célokra a 
legizletesebb hagymát szolgáltatja. Általánosan ismert 
és úgy házi használatra, mint piaci termelésre nagy 
hasznot hozó faj. 1 font 35c. Expresszen 10 font és 

( azon felül 25c. fontja. 

FEHÉR. Korán élvezhető jeles amerikai faj. Fi¬ 
nom fehér húsa miatt kitűnő asztali használatra. 1 font 
40c. Expessen 10 font s azon felül 30c fontja. 

Dughagyma 

EGYIPTOMI ÉDES. Úgy zöldbeni használatra, 
mint télire elsőrendű hagymafaj. Kifejlett, nagy, ke¬ 
mény husu hagymát szolgáltat. 1 font 35c. Expressen 
10 font s azon felül 30c fontja. 

FOKHAGYMA PÓRÉ-HAGYMA 

NAGY GEREZDÜ. Legjobb magyar 
faj úgy házi használatra, mint nagybani 
termelésre. font 25c, 1 font 45c. 
Expressen 35c fontja. 

TENYÉSZTÉSE: Épp úgy, mint a vörös hagymáé, ez 
is korán vetendő, de egy kicsit távolabb teendők a sorok 
egymástól. 

ÓRIÁSI TÉLI. A legkitűnőbb faj, korai használatra is 
úgy, mint télire. Rendkívül gyorsan fejlődik és igen jól 
eltartható. A legjobban ajánlható faj. Adag 10; ounce 
(1/16 font) 40c. 

METÉLö-HAGYMA 

SNIDLING. Mihelyt 
a növényt magkapja, 
azonnal ültesse edény¬ 
be jó földbe és _ télen 
tartsa a házban világos 
helyen, nyáron pedig 
ki lehet ültetni a szabad¬ 
ba és télen ismét a ház¬ 
ban tartjuk és egész té¬ 
len lehet használni evés¬ 
hez. Cserépből 1 darab 
15c; 10 darab $1.25. Snldling 
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FEJES KÁPOSZTÁK 

TENYÉSZTÉSE: A korai fajok február végén, március elején, ha lehet, melegágyba, a késői (téli) 
fajok áprilisban a szabadban szórva-vetve veteményezendök. A palánták megerősödtével kiülteten- 
dök két láb^ távolságú hosszú sorban, 1 láb távolságban ültetve őket. Bőven trágyázott talaj, 
öntözés és ápolás a káposzta tenyésztés legfőbb kellékei. ’ 

KORAI KÁPOSZTA 
KOPENHÁGAI PIACI. Alauthner Ödön Árjegyzéke eze¬ 

ket mondja ezen káposztáról: 
A legnagyobb tökéletességű és a legjobb gömbölyű fejű 

káposzta, melyet valaha termesztettek. Korai érése és a 
fejeinek egyenletessége csodálatos. A fejek a sorokban oly 
egyformán festenek, mintha csak öntvényből kerültek volna 
ki. Kevés keskeny külső levelei vannak és ezért e fajtát szo¬ 
rosabban lehet egymáshoz ültetni. Fejei középnagyok, mint¬ 
egy 5 kiló súlyúak, finom bordájuk tömörek és igen kemé¬ 
nyek. Ahol egyszer megpróbálják, ott ezen korai káposzta 
mindenkor kapós lesz. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c ; M 
font $1.00, 1 font $3.00. 

ARANY HOLD (Golden Acre). Ezen kitűnő uj faj a 
legkorábbi gömbölyű fejű káposzta, 7 nappal előbb vágható 
mint a Copenhágai Piaci, vagy a cukor süveg, az egész Ame¬ 
rika legkorábbi káposztája. Ezen uj faj káposzta Hollandiá¬ 
ban volt fajozva, a nagyban ismert Copenhágai Piaciról és 
ahol 1 kilót a súlyról vesztettek, ott 7 napot n3'ertek a korai- 
ságán és csak 3 éve, hogy kapható Amerikában. Az Arany 
Hold káposzta fejek teljesen gömbölyűek és igen kemények, 
a fejek közép nagyok, vagy 4 kiló súlyúak és nagyon keskeny 
külső levelei vannak, tehát úgy házi, mint nagybani termelésre igen ajánlható. Adag 10c; ounce (1/16 
font 50c: U font $1.25; Vi font $2.00; 1 font $3.75. 

KORAI NYÁRI FEJES. Legkorábbi, fehér, kerek, lapos fejekkel. Ezen káposzta faj jó tulaj¬ 
donságai és koraisága által felülmúlja az összes más korai fajokat. Adag 10c, ounce (1/16 font) 35c, 
Yi font 80c; 1 font $3.00. 

JÁNOS NAPI. Korai, kerek, lapos, hófehér fejű. Rendkívül zsenge. Nagyon korai. Nagybani 
termelésre is igen ajánlatos. Házi kertekből elmaradhatatlan. Adag 10c, ounce (1/16 font) 30c, 
font 80c; 1 font $2.50. 

MAUTHNER-FÉLE CUKORSÜVEG. Rendkívül zsenge, korai káposzta faj Csúcsos kemény- 
fejű, a legkorábbi ezen fajták között. Kitűnő családi használatra, mint piaci termelésre. Adag 10c, 
ounce (1/16 font) 35c; % font $1.00, 1 font $3.00. 

Kopenhágai Piaci 

KÉSŐI FAJOK 
KALLAY-FÉLE JAVÍTOTT DÁN KÖFEJÜ KÉSEI KÁPOSZTA. Több évi kísérletezés után 

sikerült egy újabb és tökéletesebb káposztafajt előállítanunk, mely felülmúlja az összes eddig ismert 
téli káposzta fajokat s úgy minő¬ 
ségénél fogva jeles, kőkemény fe¬ 
jű, finom izü káposzta faj. Vé¬ 
kony, finom bordás levelei oly ke¬ 
ményen fedik egymást, hogy sem¬ 
miféle más káposzta nem gyalul¬ 
ható meg oly finoman mint ez és 
mivel ezen faj nagy leveleket nem 
fejleszt, hanem amint a levelei nő¬ 
nek, azonnal a fejek is fejlődnek, 
ennélfogva ezen faj gyorsabban 
megfej esül, mint bármely más faj. 
Júliusban ültetett palánták ép úgy 
megkeményednek mint más faj. 
Hordóban besavanyitásra a legfi¬ 
nomabb a káposzták között. Adag 
15c; ounce 0/16 font) 40c; ^4 
font $1.00; 1 font $2.75. 

BIZTOS FEJŰ. Legnagyobb 
lapos, kerek, keményfejü, alacsony 
torzsáju, finom bordás: levelei 
rendkivül tömött, szép, kerekded 
és nagy fejeket képeznek, a jó téli 
káposzta minden tulajdonságait 
birja, besavanyitásra a legalkalma¬ 
sabb és legtartósabb faj. Hazai 
káposzta fajaink között a leghi- 
resebb finom levelű és vékony 
bordáju. Termése minden körül¬ 
mények között biztos, miért is 
nagybani termelésre igen ajánlha¬ 
tó ezen eredeti legfinomabb minő¬ 
ségű tiszta mag. Adag 10c; (1/16 
font) 30c; H font 85c; 1 font 

Kállay-féle Javított Dán Kőfejü Káposzta $2.50. 
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KÉSEI NAGY KEMÉNYFEJÜ. Igen 
nagy, lapos, kerek és kemény fejű téli káposz¬ 
ta. A legjobb savanyu káposztát szolgáltatja 
hordóbani eltevés által, őszi kedvezőtlen idő¬ 
járásnak jobban ellentáll, mint bármely más 
fajta és soha sem repedezik meg. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 30c; 14 font 85c; 1 font $2.50 

LAPOS NÉMET. Ezen kitűnő faj rend- 
kivűl nagy fejeket fejleszt és a legjobb izű sa¬ 
vanyú káposztát adja, ennélfogva hordóbani 
eltevésre nagyon ajánlatos. Adag 10c, ounce 
(1/16 font) 30c; 14 font 85c; 1 font $2.50. 

VÖRÖS KÁPOSZTA 

TENYÉSZTÉSE. A vörös káposzták oly 
mivelési módot kívánnak, mint az döbbeni ká¬ 
poszta fajok. 

ÓRIÁSI SZIKLA FEJŰ VÖRÖS KÁ¬ 
POSZTA. A legsötétebb és a legjobb vörös 
káposzta az összes vörös káposzta fajok kö¬ 
zött. A fejek keménysége és a tartóssága túl 
szárnyalja az összes fajokat. Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 40c; U font $1.00; 1 font $3.00. 

óriási Sziklafej—Vörös Káposzta 

KEL- vagy OLASZ KÁPOSZTA 

TENYÉSZTÉSE: A termelése azonos a káposztákéval. A magot korai termelésre márciusban 
melegágyba, vagy később a szabadba ágyacskákba vetjük, ha a palánták megerősödnek, a szabadba 
kiültetjük; a továbbkezelésre egyenlő a többi káposztafajokéval. 

javított vasfej. a legjobb faj és tagadhatat¬ 
lanul a legjobb fajta kelkáposzta úgy korai, mint kései 
termelésre, amely magában foglalja az összes kelkáposzta 
fajokat. Fejének külső levélzete sötét zöld, belseje pe¬ 
dig sárga, nagy és kemény fejekkel, amelyek a legkitű¬ 
nőbb eledelt szolgálják. Piaci termelésre elsőrendű. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 35c; 14 font 90c. 

BIMBÓS KEL 

TENYÉSZTÉSE: Áprilisban szabad földbe vetendő, 
később sorokba kiültetjük. Télen át a szabadban mara¬ 
dandó kevés szalmával. 

javított Féltörpe, a legjobb minőségű és 
a legnagyobb fejecskéket hozó télálló faj. Apró káposz¬ 
tafejekhez hasonló fejecskéket hoz, amelyek kora télen 
Ízletes eledelt adnak. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; 
14 font $1.25. Javitott Vasfejii 

KARFIOL—VIRÁGOS KEL 

TENYÉSZTÉSE: Szabad földbeni tenyésztésre, ha korán akarunk elöállitani kárfiolt, tanácsos 
a magot melegágyba vetni. A növények megerösödtével a szabadba, káposzta módjára, kiültetjük és 

tovább kezeljük. 
Melyik kerti vetemény szolgál jobb és izlete- 

sebb eledelt, mint a jól elkészített friss Kárfiol 
vagy Virágos Kel. Nincs kertünkben oly vete¬ 
mény, amely ezt felülmúlja, tenyésztése nagyon 
könnyű. Vessünk és ültessünk kertjeinkbe a lenti 
legelsőbbrendű fajokból. 

FEHÉR RÓZSA. Középkorai, nagyon köny- 
nyen termelhető faj. Nagy tiszta fehér, tömött 
rózsákat fejleszt. Adag 15c; ounce $1.35; 1 
ounce (1/16 font) $2.25. 

ANGOL KÉSEI. Kései, igen kitűnő fajta, 
erőteljes növéssel és igen nagy, kemény, fehér 
fejekkel. Nagyon ajánlható. Adag 15c; ounce 
$1.00; 1 ounce (1/16 font) $1.75. 

KORAI HÓLABDA. Kétségkívül a legki¬ 
tűnőbb faj. Úgy szabadbani termelésre, mint 
hajtatásra. Egyenlő magasságú _s^ nagyon^ 
torzsáju, apró levelekkel. Vakító ^ hófehérségű, 
nagy fejeket feileszt. Piaci termelésre páratlan. 
Adag 20c; % ounce $1.50; 1 ounce (1/16 font) 
$2.50. 

DAMMANS PRIMUS. Ezen kitűnő kárfiol faj !eg- 
jobban bírja a szárazságot, a fejek órási nagyok és fehc- 
rek, úgy házi, mint piaci termelésre páratlan. Adag 30c; % 
ounce él>25; 1 ounce (1-16 font) $3.25. Fehér Rózsa Karfiol 
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KALARÁB 

TENYÉSZTÉSE: A magvak ágyacskákba vetendők, ahonnan 
anövények megerösödtével sorokba kiültetjük és tovább kezel¬ 
jük a káposztafejek módjára. Kövér, jól trágyázott, verőfényes 
helyen és gyakori kapálással kapunk igazi kalarábét. 

KORAI FEHÉR BÉCSI. Legkoraibb, nagyon zsenge husu, 
kedvenc üveg kalaráb. Igen gyorsan fejt szép középnagyságú 
gumókat. Adag 10c; ounce (1/16 font) 30c; M iont 85c. 

KORAI KÉK BÉCSI. Igen Ízletes és finom izü korai kék 
üveg kalaráb. Húsa zsenge és finom. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 30c; ^4 font 85c. 

KALARÁB TÉLI FEHÉR GÓLIÁT. Ezen óriási nagyságra 
fejlődő kalaráb a legizletesebb az összes kalarábfajok között és 
oly óriásira fejlődik, hogy néha 4—6 fontot nyom. Nagyon Íz¬ 
letes, szálkamentes, el lehet egész évig tartani. Bármikor a pia¬ 
con is nagyon kelendő és magas árat fizetnek érte. Adag 15c; 
ounce (1/16 font) 35c; ^4 font $1.00. 

KÉSEI ÓRIÁS. Legismertebb téli kalaráb, melyet már évtizedek óta nagy¬ 
ban termelnek az összes nemzetek zöldségtermelői piaci használatra. Rövid 
idő alatt néha 8—12 hüvelyk átmérőjű nagyságra fejlődik. Teljesen szálka- 
mentes, nem üreges és nem pudvásodik meg. Tavaszig is eltartható. Adag 
10c; ounce (1/16 font 30c; 14 font 85c. Kalaráb, Téli Fehér Góliát 

MÁK PASZTINÁK 

MÁK, MAGYAR KÉKTOKU. Egyi¬ 
ke a leggazdagabb terményeknek. Gaz¬ 
dag, jó termőföldben, holdanként ezer 
fontot is megterem; értéke a legszű¬ 
kebb világban is van 20c fontonként, a 
mi kitesz 200 dollárt holdanként. Első¬ 
rendű csirakfipes, úgy vetni, mint azon¬ 
nali használatra kitűnő. Adag 5c; ounce 
(1/16 font) 10c; M font 20c; 1 font 40c. 

NAPRAFORGÓ. Leginkább tyúkok 
részére, tyúkok tojóképességének foko¬ 
zására. Nagyon tenyésztik a magot, a 
mely el van ismerve mint olcsó etető 
anyag. Adag 5c; ounce (1/16 font) 10c; 
)4 font 25c; 1 font 40c. 

TENYÉSZTÉSE: A pasztinák megnő bármely földben, 

de ha szép példányokat óhajtunk előállítani, úgy jól megtrá¬ 

gyázott talajban kell elvetnünk a magot, egy láb távolság¬ 

ban! sorokban. Vethető amily korán csak lehet a tavaszon. 

NAGY SIMA. Nagy, vastag gyökerű pasztinák, szép sima 
gyökéren, nagyon édes izü, úgy sülve, hús mellé, mint főz¬ 
ve kitxnő eledelt szolgál. Egész télen át használható, mivel¬ 
hogy kitünően eláll egfisz télen át. Adag 10c; ounce (1/16 
font 20c; 14 font 40c; 1 font $1.00, 

GYÖKÉR PETREZSELYEM 

TENYÉSZTÉSE: 
A petrezselyem leg¬ 
jobban diszlik porha- 
nyós, gazdag földben, 
de megterem agyag¬ 
ban is. A magot egy 
láb t á V o 1 s á g,b ani 
hosszú sorokban ves¬ 
sük. Van rá eset, 
hogy a mag néha 
hosszú idő alatt csí¬ 
rázik ki a földben és 
soká kel ki, azért el¬ 
vethetjük jó korán 
tavasszal, mihelyt az 
idő megengedi. 

FÉLHOSSZU 
ÉDES MAGYAR. 
Cukorédes, félhosszu 
és vastag gyökerű 

faj, úgy korai, mint 
kései használatra a 
legjobb. Idejekorán 
vetve, már augusztus 
elején élvezhető. Jól 
bevermelve késő ta¬ 
vaszig eláll. Adag 
10c; ounce (1/16 
font) 25c; M font 
50c; 1 font $1.25; 5 
font $5.00. 

MOHA LEVELŰ. 
Mohaszerü levélzet- 
tel, amelyet tálak dí¬ 
szítésére használnak. 
Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 20c. Nagry Sima Félhosszu Édes Magyar 
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Kalinko Paprika 

NAGY HARANG. Igen nagy, majdnem négyszög 
alakú paprika, a vége tompa, 4 col hosszú és 2 col 
átmérőjű. A növény nagyon erősen növő és hideg 
őszig folyton hozza bő termését. Gyümölcse rend¬ 
kívül édes és finom izü, húsa vastag, töltésre és be- 
savanyitásra igen becses. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
40c; U font $1.25; 1 font $4.00. 

Édes óriás 

ÉDES ÓRIÁS. Ezen faj óriási nagyra fejlődik, 
nagyban hasonlít a Nagy Haranghoz, gyümölcse sok¬ 
szor kifejlődik 6 col hosszúra és 4 col átmérő nagy¬ 
ságra. Színe sötét zöld, húsa vastag és édes, nagyon 
bőtermő és korai, a nagybani piaci termelők nagyon 
kedvelik bőtermősége és fenséges édes ize miatt. — 
Adag 10c; ounce (1/16 font 50c; 14 font $1.25; 
1 font $4.00. 

PAPRIKA 

TENYÉSZTÉSE: Vessük korán a magot 
melegágyba, vagy a tavasz közepén ki ágyacs- 
kákba, könnyű meleg földbe^ A növények, ha 
már elég erősek, kiültetendők 2 láb távolság¬ 
ra fekvő sorokba, egy és fél láb távolságra 
egymástól. 

ÚJDONSÁG! 

FEHÉR MAGYAR FÉLERÖS. Nagyne- 
hezen sikerült beszereznünk ezen kitűnő ma¬ 
gyar fajpaprikát, amely a félerős paprikák 
között az első helyet foglalja el és mivelhogy 
a mag eredeti magyar faj, az amerikai terme¬ 

lők elnevezték MAGYAR VIASZ-nak (Hun¬ 

gárián Wax). Gyümölcse nagysága 4—5 col 

hosszúak és 2 col átmérőjű vastagok. Abban 

is különbözik a más paprika fejtól, hogy gyü¬ 

mölcse a szárakon felfelé áll. A paprika zsen¬ 

ge állapotban tejszín fehér, éretten vörös, hú¬ 

sa vastag és félerős. A piacokon csak ezen 

fajt keresik télire ecetbe elrakni, amely hús 

mellé felülmúlja az összes fajokat. A nö¬ 

vény nagyon erősen növő és hideg őszig foly¬ 

ton hozza bő termését. Úgy házi használat¬ 

ra, mint piaci termelésre nélkülözhetetlen. 

Adag 10c; ounce (1/16 font) 70c; M font 

$2.10; 1 font $7.00. 

KALINKO. A nagy fajták között, a leg¬ 
korábban érő édes paprika. Ez az uj édes 
paprika, tompa óriás, busa vastag, igen finom, 
enyhe zamatu. A paprikák 5 col hosszúak és 
4^/4-töl 5 col átméröjüek. A paprikák szine 
sötétzöld, később megérvén, szép karmazsin¬ 
vörösre szinesednek. Töltésre és besavanyi- 
tásra megbecsxlhetetlen. Adag 15c; ounce 
(1/16 font) 60c; ^4 font $2.00; 1 font $6.00. 

Fehér Magyar Félerős 

A VILÁG BAJNOKA ÉDES PAPRIKA. 
Ezen faj javított válfaja a Kinai Óriás Édes 
Paprikának. Gyümölcsnagysága ugyan nin¬ 
csen akkora, mint a Kinai óriásé, de busa 
sokkal vastagabb, édesebb, izletesebb és bő¬ 
vebben gyümölcsözik, ennélfogva nagyon gaz¬ 
daságos úgy házi használatra, mint piaci ter- 
rnelésre. Egyike a legjobbaknak töltött pap¬ 
rika használatra, szabályos nagysága és fen¬ 
séges édes izénél fogva. Ezen fajt ne tessék 
az idei veteménves kertből kifelejteni. Adag 
10c; ounce (1/16 font 50c; M font $1.25; 1 
font $4.00. 
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PAPRIKA ÓRIÁS SÁRGA. Ezen ki¬ 
váló sárga faj Svédországból van im¬ 
portálva és a svédországi paprikater¬ 
melők azt állítják, hogy a legjobb és a 
legbőtermőbb az összes sárga paprikák 
között. A palánták egyenesen növök és 
teljesen tömve vannak gyönyörű szép 
sárga paprikákkal. A gyümölcsei óriási 
nagyok, kifejlődnek 4—5 col hosszúra 
és az ize édes, mint az almáé, ennél¬ 
fogva mélyen ajánljuk ezen sárga pap¬ 
rikát az ösBf.es vevőinknek, mert úgy 
házi használatra, mint piaci termelésre 
aranybánya. Adag. 10c; ounce (1/16 
font 50c: % font $1.50; 1 font $4.50. 

HOSSZÚ ERŐS. Hosszú gyümölcsű, 
cseresznyepiros és nagyon esipős izü 
paprika faj. Gyümölcsei vagy 4 col 
hosszúak és % col vastagok, végei kis¬ 
sé görbék és nagyon .bőtermő. Ezen 
paprikafaj egyike a legjobbaknak úgy 
télire ecetben, mint nyáron levesbe.n. 
száritottan pedig kitűnő izt és szint ad 
az ételeknek. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 50c; font $1.50; 1 font $5.00. 

Rendeléseit küldje minél 

előbb. 

Kalifornia Csodája Paprika 

KALIFORNIA CSODÁJA. Ezt a fajtát a legbecsesebbnek tekintjük va¬ 
lamennyi legutóbb bevezetett paprikafajta között. A gyümölcs zsenge álla¬ 
potban szép sötétzöld, éretten pedig világos karmazsinszinü, felülete sima, 
keresztmetszetében szögletes és óriási nagy, mert átlag mintegy col hosz- 
szu és 4 col széles. Gyönyörű külseje mellett busa igen vastag, ize^ igen 
finom édes, maró niellékiztől teljesen mentes. Nemcsak a házikert részére 
igen kedves vívmány, de értékes a piacra termelő kertészeknek is. Adag 15c: 
ounce (1/16 font) 65c: Ví font $1.90; % font $3.50; 1 font $6.00. 

Korai Gyémánt Paradicsom 

PARADICSOM 

TENYÉSZTÉSE: A mag korán melegágyba, vagy később 
ki a szabadba ágyacskákba vetendő, ahonnan az idő fölmele- 
gedtével kiültetjük a növényeket, jól elkészített, lehetőleg szá¬ 
raz talajú földbe. Három láb távolságnyi sorokban és ugyan- 
ily messzeségre tesszük őket a sorokban is. 

JOHN BAER: Egyike a legkorábbi és legfinomabbak 
nak az uj paradic.somfajok között. A piaci termelők nagyon 
feldicsérték, mivel hogy legmagasabb árakat hoznak a piacon. 
Gyümölcsei gyönyörű gömbölyű alakú skarlát vörösek, ame¬ 
lyek lédusak és a legkellemesebb Ízűek, nagyon kevés magva 
van és ami értékes benne, arányosan érik, növése nagyon erős 
és gazdag, bőtermősége felülmúlhatatlan. Adag 10c; ounce 
(1/Í6 font) 4nc; % font $1.25: 1 font $3,.50. 

KORAI GYÉMÁNT PARADICSOM. A legszebb, leg¬ 
korábbi gyümölcsű piros, sima paradicsom, melyet valaha ter¬ 
meltünk. Valóságos csoda, rendkívül bőtermő, a gyümölcsök 
tömörek, némely fürtön 25—30 pompás skarlátvörös szinü, 
nagy paradicsom terem. Úgy a házi kert, mint a konyha¬ 
kertészet részére. Aki marketra (piacra) termel, ezen uj pa¬ 
radicsom megfizethetetlen. Tenyésztője, kinél holdankint 1000 
dollárt is jövedelmez, magjának a súlyát az aranyéval becsüli 
egyenértékűnek. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; Í4 font 
$1.25; 1 font $3.50. 

STONE-FÉLE. Ezen faj a legnagyobb alacsony növő 
kései paradicsom. Gyönyörű sötét szinü, gömbölyű, kemény 

Stone 

gyümölcsei nagyon lédusak. A gyümölcseit mindig fürtök¬ 
ben hozza, 3—5 egy fürtben, 4 inch átmérőjű és 2i/^ inch 
mély, a gyümölcsök falai vastagok és kemény husu belül és 
nem oly kemény fehérgerezdes, mint a többi fajoknál létezik. 
Egész a fagy beálltáig folyton fejleszti szép gyümölcseit. 
Adag 10c; ounce (1/16 font 40c; % font $1.00; 1 font 
$3.00. 

ARANY KIRÁLYNÉ. A sárga gyümölcsü paradicsomot 
em termelik olyan nagyban, mint a pirosakat, de azért sokan 
óbban kedvelik, mint a piros gyümölcsüt asztali haszná¬ 
ltra, mivel hogy nagyon húsos és finom izü. Adag 10c; 
unce (1 '16 font) 50c. 

JUNIUS PIROS. A legjelesebb fajok egyike, szép, 
formás, kerek gyümölcsöket hoz igen kevés maggal. Színe 
gyönyörűen rózsaszín, vagyis világos piros. Gyümölcse szí¬ 
nénél fogva a piacon (marketon) mindig magasabb árat hoz, 
mint bármely más faj. ezért a nagybani zöldségtenyésztők 
ezen fajt elsőrendűnek tekintik. Adag 10c; ounce (1/16 
font 45c: font $1.25; 1 font $4.50. 

LEGKORÁBBI SPARK-FÉLE A legkorábbi. élénk 
piros szinü paradicsom faj. Gyümölcsei naggyá fejlődnek, 
amelyek lédusak és a legkellemesebb izüek. Befőzésre nagyon 
ajánlható, miáltal a legelső helyett foglalja el házi használat¬ 
ra. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; % font $1.25 
1 font $4.00. 
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ÚJDONSÁG! 
PARADICSOM MATCHLESS 

Az ezidöszerint létező legjobb 
paradicsomfajta befőzés és kon- 
zervgyártás céljára. Minden pa¬ 
radicsomfajta közül leghusosabb, 
kemény, vastag husu és sima 
szép formás, gömbölyű gyümöl¬ 
csű, melyek gyönyörű skarlát¬ 
vörösek. Magja alig van, az egész 
gyümölcs csupa hús, mely tulaj¬ 
donságánál fogva nyers fogyasztásra 
salátánál a legizletesebb fajta. Buja 
növésű, betegségek iránt ellenálló és 
egész nyáron át nagy számú, kevés 
vizet tartalmazó gyümölcsöt terem. 
Ennélfogva nagyon ajnáljuk ezen pa¬ 
radicsomot az összes vevőinknek, 
mert úgy házi használatra, mint pia¬ 
ci termelésre aranybánya. 

Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; 
forit $1.35; 1 font $4.00. 

Matchless 

SÁRGA vagy MUROKRÉPA 

Danversi Félhosszu Sárga Répa 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ju- 
nius-juliusban két láb távolságra fekvő sorok¬ 
ban. Ritkítást kiván. 

HOSSZÚ NARANCS. Igen hosszú és 
vastagra növő fajta. Narancssárga, jóizü hús¬ 
sal. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; M 
font 45c; 1 font $1.25. 

DANVERSI FÉLHOSSZU. Kiváló jó és 
nagyon kedvelt téli faj, félhosszu, egyenle¬ 
tesen vastagodó, sima gyökerekkel, a melyek 
nagyon édesek. Húsa szép narancsvörös és 
bő termősége oly nagy, hogy néha 30 tonna 
is terem egy hold földön, teliát marhák eteté¬ 
sére elsőrendű takarmányt szolgáltat úgy bő- 
termősége, mint tejtartalmánál fogva. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 20c; í4 font 50c; 
1 font $1.50. 

KORAI SZIVALAKU. Nagyon nagyra 
növő korai rövid és roppant bőven termő faj. 
Ezen faj nem kívánja meg a jó földet, mint 
a többi fajok. Nagyon bőven terem nehéz, 
agyagos földben is. Húsa narancsvörös, zsen¬ 
ge és nagyon Ízletes. Úgy liázi használatra, 
mint állatok etetésére kitűnő. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 20c; font 45c; 1 font 
$1.25. 

CHANTENAY. A legfinomabb skarlát 
szinü, tompa végű, szivnélküli sárga répa, a 
melyek szép henger alakúak. Úgy zamatra, 
mint tartósságra utólérhetetlen, nagyon bőler- 
mő, úgy házi használatra, mint marhak eteté¬ 
sére elsőrendű. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
25c; ^4 font 60c; 1 font $1.50. 

MAUTNER-FÉLE NANTESI. Igen ko¬ 
rai, nagy hengeralaku sárgarépa, a végei tom¬ 
pák és nagyon kevés oldalgyökeret hoz, a hú¬ 
sa szine gyönyörű narancssárga és teljesen 
sima. Úgy Európában, mint Arnerikában 
nagyban termelt piaci cikk. Asztali haszná¬ 
latra legjobb az összes sárgarépák között. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; font 60c; 

Mautner-féle Nantcsi 

1 font $1.50. 

besavanyítani való répa 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a maeot junins-júliusban, két láb távolságban fekvő sorokba. Ritkítást kivan. 
NAGY FEHÉR. Leekitflnőbb faj úgy asztali használatra, mint állatok etetésére. Adag 10c, ounce (1/16 font) 20c. 

Vá font 35c: 1 font $1.00. 
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CÉKLA vagy VÖRÖS RÉPA 

TENYÉSZTÉSE: A magvakat egy láb távolság¬ 
nyira fekvő hosszú sorokban kell vetni március-április¬ 
ban. Legjobban diszlik homokos, jól trágyázott, köny- 
nyü talajban. 

TŰZGOLYÓ. Teljesen rozsdanélküli, nagyon szép 
gömbölyű alakú cékla-répa. Húsa tüzvörös és igen 
zsenge, nem fásul meg. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
20c; M font 45c; 1 font $1.25. 

DETROITI. Legkitűnőbb sötétvörös faj, úgy házi 
használatra, mint marketre való termelésre. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 25c; M font 50c; 1 font $1.35. 

KORAI VÉRVÖRÖS. Ezen uj faj céklarépa sok¬ 
kal jobb, mint az eddig hirdetett vérvörös. E fajrépa 
magvetése után 50 napra használható. Gömbölyű alakú 
és szine vérvörös, nagyon édes. Tökéletesen szálkamentes, kitűnő, 
zsenge izü hússal és nemcsak fiatal korában zsenge, hanem a tél kö¬ 
zepén is, a levele úgy elkészítve, mint a spenót vagy sóska, kitűnő 
eledelt szolgál. Adag 10c ;ounce (1/16 font) 20c; M font 40c; 1 font 
$1.00. 

KÉSEI VÉRVÖRÖS. Középkorú, vagy kései zsenge, vörös 
husu, gyönyörű alakú faj. Teljesen egészségesen eláll egész télen, 
hogy ha el van rakva homokban, vagy földben a pincében. A répák 
nagyon simák, kitűnő úgy asztali használatra, mint nagybani terme¬ 
lésre. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; font 50c; 1 font $1.25. 

TARLÓ vagy KEREK RÉPA Korai Vérvörös Cékla Répa 

HÓNAPOS RETEK 

Vörös Fejű Kerek Répa 

TENYÉSZTÉSE: Nyári használatra vessük a magot kora ta¬ 
vasszal sorokba, 1—1V2 lábnyi távolságban helyezze el a sorokat 
őszi használatra vessük a magot julius vagy augusztusban a fent 
leirt módon, vagy pedig vethetjük általában elszórva a földön is. 

KORAI FEHÉR KEREK. Korai lapos kerek fajta. A legszebb 
és legjobb evő-répák egyike. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; ^4 

font 35c: 1 font $1.00. 
SÁRGA GÖMB. Egyike a legjobb kerek vagy tarlórépa fajok¬ 

nak, amely úgy asztali használatra, mint állatok etetésére kitűnőnek 
bizonyult. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; % font 35c; 1 font $1.00 

VÖRÖS FEJŰ. A legmagasabb rendű fajok egyike, a húsa úgy 
mint a külseje tiszta fehér, csak azon része vörös, amely a földből 
kivül van. Kitűnő úgy asztali 
használatra, mint állatok etetésé¬ 
re, asztali használatra akkor leg¬ 
jobb, amikor a répák 4 col át- 
mérőjüek. Bőtermő. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 20c; M font 
35c; 1 font $1.00. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot korán ki a szabadba jól 
elkészített homokos földbe, egy láb távolságnyi sorokban. A nö¬ 
vények kikeltével ritkítsuk meg a sorokban őket, miáltal fejlettebb 
retkeket nyerünk. 

JÉGCSAP RETEK. A fehér jégcsap retek a legremekebb re¬ 
tek az összes fehér fajok között. 30 nap alatt teljesen kifejlődik 
4—5 col hosszúra és a jégcsap alakú gyümölcsei felségesen jóízűek, 
tovább megtartja zsengeségét és remek izét, mint az összes retek 
fajok. A jégcsap retek nemcsak hogy jó izü, hanem kitünően fest 
a piacokon, a gumók egyenesek és összekötözve csomókban a pia¬ 
cokon kapósabb, mint az összes többi fajok. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 20c; ^4 font 40c; 1 font $1.00. 

SLUIS SPARKLER. Dacára annak, hogy ezen uj fajta vö- 
ros korai gömbölyű retek, melegágy! fajta, szabadban is kitünően 
diszlik é.s a legnagyobb szárazságot kibírja. A retkek gömbölyűek 
és fénylő vörös színűek, nagyon korai és teljesen dudvamentesek. 
Húsa hófehér, zsenge és édes, zsengeségét megtartja, mig a gyü¬ 
mölcsei teljesen ki nem fejlődnek s a magot lehet vetni, mihelyt a 
fagy kimegy a földből. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; U font 
40c; 1 font $1.00. 

j HÓGÖMB. Dacára annak, hogy melegágyi fajta, sza¬ 
bad földben is kitűnően diszlik. Húsa igen zsenge és jóizü Adag 
10c; ounce (1/16 font) 35c; font 40c; 1 font $1.00. 

TT ... I^^nom ízű, nagyon korai markét faj. 
Hosszú, élénk piros gyümölccsel, amely zsenge marad mindvégig 
Adag lOc; ounce (1/16 font) 20c; M font 40c; 1 font $1.00. 

Jéarcsap Hónapos Retek 
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Korai Fehér Olive 

KORAI RÓZSAPIROS. Ezen szép hónapos retek 
korai fejlődése bámulatos, amennyiben alig 20—25 nap 
alatt teljesen kifejlődik. Gyümölcse gömbölyű, felül re¬ 
mek rózsapiros, mig az alsó fele hófehér. A legjobb 
és legizletesebb faj asztali használatra. Nagyban ke¬ 
resett piaci fajta. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; 

font 40c; 1 font $1.00. 

FÉLHOSSZU VÖRÖS. Igen gyönyörű Olive ala¬ 
kú, gyorsan fejlődő retek faj, szine rózsaszín, alsó ré¬ 
szük pedig átlátszó jégfehérre változnak. Húsa teljesen 
fehér és nagyon édes, 25 napra a mag elvetése után 
használható. Úgy üvegházi, mint kerti vetésre kitűnő. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; font 40c; 1 font 
$1.00. 

KORAI FEHÉR OLIVE. Az alakja és a gyors 
növése által a legkitűnőbb korai (Olive). Ovális alakú 
fehér retek, magvetése után 24 napra úgy kifejlődnek, 
hogy használni lehet. Szinte gyönyörű fehér, ize kitűnő 
édes és nagyon zsenge, zsengeségét megtartja, amig gyü¬ 
mölcsei teljesen ki nem fejlődnek. A piaci termelők 
a legértékesebb korai fehér reteknek tartják, tehát úgy 
piaci, mint családi kertek részére felülmúlhatatlan. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 25c; ^4 font 50c; 1 font $1.25. 

KALIFORNIAI FEHÉR. Tiszta fehér. Ki¬ 
tűnő tápláló faj, fehér hússal. Adag 10c; aunce 
(1/16 font) 20c; ^4 font 40c; 1 font $1.00. 

KEREK FEKETE SPANYOL. A legjobb 
télálló faj. Gömbölyű gyümölcsei szép nagyok, 
amelyeknek külső szine sima, koromfekete, remek 
hófehér hússal. Adag 10c; ounce (1/16 font) 25c; 
)4 font 50c; 1 font $1.25. 

Korai Rózsapiros Retek 

ŐSZI RETEK 

kínai VIOLAPIROS. Kitűnő minőségű, 
őszi retekfaj. Gyümölcsének külső szine violapi¬ 
ros, húsa pedig hófehér. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 20c; M font 40c. 

NYÁRI RETEK 

STRASSBURGI. Ezen nagy fehér faj retek 
a legjobb az összes nyári fajok között. Gyümöl¬ 
csei kifejlődnek 4—5 col hosszú és 2 col átmérőjű 
nagyságra, húsa teljesen fehér és zsenge, nagyon 
édes, alakja tojásdad. A nyári retek fajt vessük 
május elsején és azután minden 10 napra, aug. 
15-ig. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; M font 
40c; 1 font $1.00. 

TÉLI RETEK 
TENYÉSZTÉSE: Augusztusban vetendő 

1%—2 láb távolságban! sorokban. Midőn a mag 
kikelt és a növények megerősödtek, ki kell ritki- 
tani azokat 3—4 hüvelyk távolságra. 

Kerek Fekete Spanyol—Retek 

RABARBARA (Páj Palánta) 

VETÉSE: A mag májusban vagy júniusban 
vetendő a kertnek egy oly részébe, ahol állandóan, 
mint a sóska vagy spárga, megmaradhat. A reá 
következő évben a levélszárak már használhatók 
pie (páj) készítésére. 

ÓRIÁS LEVELŰ PÁJ PáLÁNTA. Óriási • 
nagy levélszárakat hozó faj, amelyek a legfino¬ 
mabb savanykás izüek. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 20c; M font 50c; 1 font $1.50. 

SPÁRGA 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot tavasszal 

12 hüvelyk távolságú sorokba és hagyjuk ott a 
gyökereket jól megerősödni — legalább 2 évig, 
amidőn kiültethetjük őket a spárgaágyba. 

ÓRIÁSI FEHÉR. A legkorábbi és a legkel¬ 
lemesebb izü, általánosan ismert markét faj. Na¬ 
gyon bőtermö. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; 
).4 font 50c; 1 font $1.50. 
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SPENÓT vagy LABODA 

TENYÉSZTÉSE: A mag áprilisban vetendő, vagy mihelyt az idő alkalmas arra. A spenót ma¬ 
got egy láb távolságra fekvő sorokban vetjük, jól trágyázott földben. 

DÁN KIRÁLY. Igen nagy levelű, alacsony növő, lapos bokru uj spenót faj. Levelei hosszúak 
és szélesek és nagyon vastag husuak. Levelei zöld szinüek, melyeket hosszú szárakon hoz és kitűnő 
ízű. a jobb tulajdonsága ezen spenót fajnak az, hogy teljes egy hónappal tovább lehet leveleztetni, 
mint a többi fajokat, mielőtt felmagzanak és a 
legkorábbi az összes spenót fajok között. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 20c; M font 30c; 1 font 
75c. 

UJ ZEELAND SPENÓT 
UJ ZEELAND. Ezen spenót újdonság a 

magyar honfitársak között még ismeretlen, de 
ha bárki is egyszer megismeri, többé a kertje 
nem lesz ezen kitűnő faj spenót nélkül. Ezen 
faj nem emelkedik föl, inkább futó növény, egy 
palánta 3—4 lábra kiterjed a földön. Rengeteg 
levéltermést ad, mennél gyakrabban levelezik, 
annál gyorsabban nő. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 20c; 44 font 35c; 1 font 75c. 

VIKTÓRIA. Sötétzöld, nagy vastag, hú¬ 
sos levelekkel. Későn magzik, ennélfogva a leg¬ 
jobb faj házikertek részére és piaci eladásra. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; 44 font 35c; 
1 font 75c. 

SÓSKA 
TENYÉSZTÉSE: Megterem bármely ta¬ 

lajban és rendesen a kertnek oly részébe ves¬ 
sük a magot, ahol évekig elállhat. A mag kora 
tavasszal elvetendő egy láb távolságnyi sorok¬ 
ban. 

NAGY LEVELŰ. Igen nagy, vastag és 
finom, zsenge levelű. Kora tavasztól őszig 
szedhető. Adag 10c; ounce (1/16 font) 40c; 
44 font $1.50. Dán Király 

FEJES 

“CALIFORNIAI ÓRIÁS” FEJES SA¬ 

LÁTA. A legjobb korai fejes saláta, olyan 

kemények, mint a káposztafej. Levelei kissé 

fodrosak, szép fehérzöldek és zsengeség tekin¬ 

tetében egy fajta sem múlja felül. Sokkal 

előbb fejesül, mint más fajta. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 20c; 44 font 50c; 1 font 

Nagry Bostoni 

GRAND RAPIDS. Ezen saláta a leg¬ 
ismertebb a zöldségtermelők és a vevőkö¬ 
zönség között, majdnem teljesen csak ezen 
fajt tenyésztik télen üvegházakban. Sza¬ 
badban! koratavaszi faj. Nagy, laza feje¬ 
ket fejleszt, szine világos zöld, kissé fod¬ 
ros és nagyon zsenge, vetés után 5 hétre 
már úgy kifejlődik, hogv használni lehet. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 25c; 44 font 
60c; 1 font $1.50. 

SALÁTA 

MÁJUS KIRÁLY. Különösen becses korai salátafaj. Kora ta¬ 
vaszi vetésnél kint a szabadban, a fejeó hamarosan kifejlődnek 

6—7 col nagyságra. Külső levelei világos zöldek, melyek szorosan 

tapadnak a fejhez, belső levelei aranysárgák és nagyon zsengék, 

vaj Ízűek. Kitűnő úgy piaci termelésre, mint házi használatra. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 2flc; font 50c; 1 font $1.50. 

NAGY BOSTONI. Az általánosan termelt legjövedelmezőbb piaci 
saláta. Nagy, kemény fejű, sima zöld levelekkel. Egyike a leg¬ 
szebb és legtökéletesebb fajtáknak. A szorosan egymáshoz fekvő, 
sima levelek szép világos sárga szinüek. Adag 10c; ounce (1/lG 
font) 20c; font 50c; 1 font $1.50. 

Saláta Jégkirály 

KÁLLAY-FÉLE JÉGKIRÁLY. Rendkívül gyors fejlődésü saláta- 
újdonság, már 60 nap alatt vágható fejeket ad. Lombozata üde vi¬ 
lágos zöld, levelek szélei kissé világosbarnák, fejek középnagyásguak, 
kemény és tömör. Előnye továbbá, hogy fejét a boritólevelek oly 
szorosan zárják körül, hogy alattuk a tulajdonképpeni fogyasztásra 
alkalmas fejképző levelek ilymódon a nap égető sugaraitól védve 
mindvégig zsengék és üdék maradnak. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
25c; % font 65c; 1 font $2.00. 
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LOS ANGELES PIACI SALÁTA. Bármely éghajlaton kitünően te¬ 
nyészik és óriási káposzta nagyságra kifejlődik, fejek átmérője néha 12— 
15 hüvelyk és nyom 2—3 fontot. A külső levelek szorosan tapadnak 
a fejhez, melyek haragos zöldek, mig a fej közepe gyönyörű sárgás-fehér, 
fenséges, zsenge és ropogós. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; ’/4 font 
65c; 1 font $1.75. 

nyári VASFEJÜ. Rendkívül zsenge fejeket fejlesztő saláta faj. 
Külső levélzete zöld, belül sárga. A fejek gyorsan fejlődnek és kemé¬ 
nyek. Adag 10c; ounce (1/16 font) 20c; V-í font 55c; 1 font $1.75. 

TÉPNI VALÓ SALÁTA 

KORAI DIJNYERÖ. Rövid idő alatt fejleszt nagymennyiségű vörös¬ 
barna, zsenge, fodros leveleket, amelyek kitűnő zsenge salátát szolgál¬ 
tatnak. Alkalmas minden évszakban való termelésre is. Korai hasz¬ 
nálatra a magot ágyba, sűrűn vessük és mihelyt a palánták fölemel¬ 
kednek 3—4 hüvelyk magasra, már lehet tépni és használni is, ezért 
nyerte a tépni való saláta nevet. Adag 10c; ounce (1/16 font) 25c; 
Vi font 55c; 1 font $1.75. Korai Dijnycrő—Tépni Való Saláta 

TÉLI SALÁTA 

TENYÉSZTÉSE: A magot augusztus hó végétől szeptember hó közepéig vetik s a meg erő¬ 
södött növényeket október hóban szétültetik állandó helyükre. Tavaszon szép fejes salátát szolgáltat. 

TÉLI VASFEJ. Teljesen télálló és gyenge sárga fejeket hozó téli saláta faj. Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 25c; font 55c; 1 font $1.75. 

BARNA TÉLI. Rendkívül ellentállóképes, vérpiros levélzetü saláta faj. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 25c; ^4 font 55c; 1 font $1.75. 

KÖTÖZŐ SALÁTA 
javított sárga. Magától boruló, igen nagy fajta. Adag 10c; ounce (1/16 font) 30c. 

ENDIVIA SALÁTA 

FODROS TÉLI. Finom fodrozott, dús levelű és igen Ízletes faj. Adag 10c; ounce (1/16 font) 30c 

TÖK FAJOK 

TENYÉSZTÉSE: A spárga és sütő-tök fajok te¬ 

nyésztése nagyon egyszerű. A magvak elvetendök április 

végén vagy májusban halmokba vagy fészkekbe, egy-egy 

halomba tehetünk 6—8 magot és mikor már a növények 

teljesen mentesek a rovaroktól, meghagyhatunk 3—4 nö¬ 

vényt egy halomban. Általában könnyű, jól megművelt 

földet igényel. 

ZÖLD SPÁRGA-TÖK. Hosszú zöld, bőven és sza¬ 

porán terem, zsenge, hófehér, a legfinomabb főzeléket 

szolgáltatja. Adag 10c; ounce (1/16 font) 25c; 14 font 

60c; 1 font $1.50. 

FEHÉR SPÁRGA-TÖK. Fehér, hosszú, indátlan, 

vagy guggon ülő, vastag húsa Ízletes főzeléket ad. Álta¬ 

lánosan ismert piaci faj. Adag 10c; ounce (1/16 font) 

25c; )4 font 50c; 1 font $1.50. 

NAGY SÁRGA. Közönséges mezei tök, vagy disznó¬ 
tök. Roppant bőven terem és zöld korában zsenge húsa 
kitűnő főzeléket is szolgáltat. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 20c; ^4 font 40c; 1 font $1.25. 

Fehér Spárga Tök 

SüTö-TöK FAJOK 

. HUBBARD. A legfinomabb sütőtök az összes fajok között. A piaci termelők a sütőtökök kirá¬ 
lyának nevezik, a nagybani kannázó gyárak részére a termelők teljesen csak ezt használják. Eláll 
egesz télen át mennél tovább áll, annál jobb izü. Színe sötét¬ 
zöld és göcsörtös kemény héjú, húsa kitűnő, úgy házi haszná¬ 
latra mint piaci termelésre felülmúlhatatlan. Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 25c; U font 50c; 1 font $1.50. 

ARANY HUBBARD. Ezen faj épp az, ami a Hubbard, 
csak ennek héja sarga és nem fejlődik ki oly nagyra, mint 
a Hubbard, minősége épp az, ami a Hubbardé. Teljesen tél¬ 
álló, a legjobb téli fajok egyike. Adag 10c; ounce (1/16 font) 
25c; 14 font 50c; 1 font $1.25. 

MAMMUTH. ^ Igen nagy, gyakran nagy súlyt is elér, 
takarmányozási célra alkalmas. Igen bőtermő. Adag 10c; 

ounce (1/16 font) 25c; 14 font 60c; 1 font $1.25. 

MAGVAINK CSIRAKÉPESSÉGÉÉRT 

JÓTÁLLUNK. 
Hubbard—Sütőtök 
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ÚJDONSÁG 
KORAI FEHÉR BOKOR. Nagyon korai nyári lapos sütőtök faj, igen 

kedvelt, zsenge korában éppen olyan finom, mint a spárgatök. Gyönyörű 
fehér húsa kitűnő sütőtököt szolgáltat. Igen értékes újdonság, felkérjük, 
hogy minden kerttulajdonos kísérletet tegyen ezzel az uj sütőtök fajtával. 
Adag Ide; ounce (1/16 font) 30c; 14 font 60c: 1 font $2.00. 

Korai Fehér Bokor 

LEGJOBB MAGYAR FAJ. Ezüstszürke, gömbölyű ma¬ 
gyar faj. Héja kissé kemény, húsa narancssárga és ki¬ 
tűnő Ízletes. Egyike a legjobb gömbölyű faj sütőtökök¬ 
nek és nagyon sokáig elálló, úgy sütni, mint pájra ki¬ 
tűnő eledel. Adag 10c; ounce (1/16 font) 25c; 14 font 
50c; 1 font $1.50. 

ASZTALI TENGERI 

Legjobb Magyar Faj 

TOJÁS GYÜMÖLCS 
TENYÉSZTÉSE; Vessük a magot március vagy április 

hóban melegágyba és a növények megerősödtével ültessük 
ki őket a szabadba, könnyű, gazdag talajba. 

FEKETE GYÖNGY. A legkorábbi és a legjobb az összes 
tojás gyümölcs fajok között. A nagy gyümölcsei vastagok 
és kitűnő Ízűek, szine kékesfekete. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 75c. 

FEHÉR GYÖNGYSZEMÜ. A legfinomabb kései tengeri, 
amit valaha csak termeltek, a csövei nagyok és édesek, a sze¬ 
mek fénylő fehérek és nagyon bőtermö, minden száron 3—4 
csövet fejleszt, amelyek mézédességü szemekkel vannak meg¬ 
rakva. A piaci termelők egyedül ezt használják késői faj¬ 
nak és holdszámra termelik a kannázó gyárak részére. Adag 
10c; 1 font 40c; 2 font 75c; Expressen 10 font $2.50. 

ARANY NAPSUGÁR. Ezen uj faj édes tengeri vál¬ 
faja a nagyon ismert Korai Aranygyöngynek (Golden 
Bantam), csak annyiban különbözik, hogy ezen fajnak a 
csövei 1 collal nagyobbra kifejlődnek, mint a Korai Arany¬ 
gyöngyé. Ahol az Aranygyöngy 8 soros, ez pedig 12 so¬ 
ros, amellett 10 nappal előbb kész a használatra, mint az 
Aranygyöngy. Adag 10c; 1 font 45c; 2 font 85c; 10 font 
$3.00. 

ÚJDONSÁG! 
KALLAY-FÉLE KORAI SÁRGA. Kitűnő 14 soros édes tengeri vagy 

kukorica újdonság. Ezen uj faj sárga kukorica három nappal később 
a használatra, mint a Korai Aranygryöngy. Szine krém sárga, szá¬ 
rai kifejlődnek 6—7 láb nagyságra és minden száron 3—4 csövet 
fejleszt. A csövek 7—8 col hosszúak, amelyek mézédességü szemek¬ 
kel vannak megrakva. Elsőrendű úgy házi, mint piaci termelésre. 
Adag 10c; 1 font 45c; 2 font 85c; 10 font $3.00. 

KALLAY-FÉLE KORAI FEHÉR. A legfinomabb és a legkorábbi 
fehér szemű 18 soros édes tengeri. Csövei 8—9 col hosszúak, ame¬ 
lyek teljesen tömve vannak mézédes szemekkel. Úgy házi használatra, 
mint piaci termelésre nélkülözhetetlen. Adag 10c; 1 font 45c: 2 font 
85c; 10 font $3.00. 

KORAI ARANYGYÖNGY. Bármi is annak az oka, de 
azt mindnyájan tudjuk, hogy ezen faj édes tengeri a leg¬ 
jobban használt az összes tengerik vagy kukoricák között. 
A legkorábbi fenséges izü édes tengeri faj, szine aranysárga, 
szemei a csutkán tömve teltek, amelyek a legkellemesebb izt 
szolgálják, csövei 8-szorosak és 7-8 inch hosszúak, a legjobb 
asztali használatra. Szárának növése alacsony és roppant 
bőtermö. A legkorábbi és a legédesebb asztali tengeri a 
piacon. Adag 10c; 1 font 45c; 2 font 80c. Expressen 10 font 
$3.00. 

KORAI FEKETE. Fekete szemű, de főzés alkalmá¬ 
val egészen megfehéredik, csövei 8 inch hosszúak és tömve 
vannak mézédes szemekkel, amelyek kissé laposak, nagyon 
bőtermő és kitűnő asztali csemege. Adag 10c; 1 font 40c; 
2 font 75c. Expressen: 10 font $2.75. 

KORAI CUKOR TENGERI. Ezen fehér szemű, 12 
soros édes tengeri a legkorábbi a fehér fajok között. így 
piaci használatra felülmúlja az összes fajokat. Adag 10c; 
1 font 40c; 2 font 75c. Expressen: 10 font $2.75. Korai arangyöngy 
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UGORKA FAJOK 
TENYÉSZTÉSE: Az ugorka kényes kerti növény lévén, várjuk meg az idő teljes fölmelege¬ 

dését. A magot ültessük 3—4 láb távolságban felhúzott lialmokban, vagy ugyanily távolságban fek¬ 
vő sorokban. Jól elkészített, kissé nedves talajt kiván. 

Lrongfellow Ugorka 

DAVIS PERFECT. Ezen ugorka újdon¬ 
ság a legkorábbi és a legnagyobb az összes 
fajok között. A gyümölcsei kifejlődnek 9 col 
hosszuakra, szine sötétzöld és nagyon finom 
izü, busa nagyon kemény és ropogós, ennél¬ 
fogva a legjobb ugorkasalátát szolgáltatja és 
besavanyitásra télire ecetben elsőrendű. A pi¬ 
aci termelők óriási nagyban termelik, a piacon 
oly gj'önyörüen fest, hogy nagyobb árt hoz, 
mint akármelyik más faj. A növény nagyon 
erős növő, bőtermő és jobban birja a száraz¬ 
ságot, mint bármely faj. Házi használatra 
megbecsülhetetlen. Adag 10c: ounce (1/16 
font) 30c; font 90c; 1 font $2.50. 

FÜRTÖS KÖZÉPHOSSZU. Korai kő- 
zéphosszu, kiváló minőségű, a korai ecetben! 

savanyításra a legfinomabb. 
Igen bőtermő gyümölcseit 
fürtökben hozza. 3—4 egy 
fürtben, a legjobb tulajdon¬ 
sága az, hogy a szárazsá¬ 
got kitünően birja. Úgy 
piaci termelésre, mint házi 
használatra kitűnő faj. — 
Adag 10c; ounce (1/16 
font 20c; M font 40c; 1 
font $1.25. 

EARLY FORTUNE. — 

(Korai Vagyon). Ezen 
ugorka újdonság a legkitű¬ 
nőbb az összes eddigi ugor¬ 
ka fajok között. Az ugor- 
kák kifejlődnek 8 col hosz- 
szuakra (kicsi korukban le¬ 
szedve, elsőrendüek besava¬ 
nyitásra, télire ecetben), 
szine gyönyörű sötétzöld és 
a színét megtartja, amig a 
szárai teljesen el nem szá¬ 
radnak. Húsa nagyon ke¬ 
mény és ropogós, a mag¬ 
cellák kicsik s ennélfogva 
kevés magot fejleszt, na¬ 
gyon bötermő és a száraz¬ 
ságot kitünően birja. Ug3^ 
piaci termelésre, mint házi 
használatra elsőrendű. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 30c; 

Davis Perfect font 90c; 1 font $2.75. 

ÚJDONSÁG 

SZÁR- vagy HALVÁNYÍTANDÓ ZELLER 

TENYÉSZTÉSE: A szár, vagy másképen halványítandó zeller 
épp úgy vetendő és kezelendő a kiültetésig, mint a gumós zeller. 
A sorokat a kiültetés után tartsuk tisztán, gyommentesen a növé¬ 
nyeket és időközönkint felhúzzuk a földet, hogy a használandó 
szár minél zsengébb legyen. 

ÓRIÁSI PASKAL. Aranysárga szárai ropogósak és szálkamen¬ 
tesek, bevermelve tavaszig eltartható. Kitűnő markét faj. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 45c; Í4 font $1.35. 

KORAI ŐSZI. Ezen fajta kora őszi használatra kétségtelenül 
a legfinomabb, aranysárga szine csábitó, szárai ropogósak, szálka¬ 
mentesek és a legjobb izüek. Adag 10c; ounce (1/16 font) 75c; 

>4 font $1.50. 

ÖRÖKZÖLD. Uj faj, sötét-zöld ugorka, nagyra 
növő és igen bötermő, a szárazságot kitünően kibírja. 
Haragos zöld színét megtartja, amig a szárai el nem 
száradnak, ennélfagva az első helyet foglalja el a 
piaci termelőknél. A szállítást nagyon birja, húsa ke¬ 
mény és ropogós, magcellái kicsik, ennélfogva magot 
nagt^on keveset fejleszt, kicsi korukban leszedve első¬ 
rendű besavanyitásra, télire ecetben. Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 30c; M font 85c; 1 font $2.75. 

HOSSZÚ ZÖLD. Nagyon ismert és kitűnő faj. 
Gyümölcsei hosszúak és sötét zöldek, a kifejlődött 
gyümölcsei kitűnő úgy ecetben!, mint salátának és 
fiatal korában leszedve, még az ^elsőrendű sweet 
picklet szolgálja; nagyon bötermő és erős nöüő. 
Adag 10c; ounce (1/16 font) 35c; M font 95c; 1 font 
$2.75. 

KLONDIKE. Korai, kitünnö izü és nagyon böter¬ 
mő, gyümölcsei kifejlődnek 7 col hosszuakra és 2% 
col átmérő vastagságra, salátának nagyon alkalmas 
amerikai faj és kitűnő bőtermöségével nagyon ajánl¬ 
ható markét faj. Adag 10c; ounce (1/16 font) 35c; 

font 90c; 1 font $2.75. 

UGORKA, MAGYAR, LEGJOBB. Félhosszu, zöld, 
ropogós izü, finom faj. Besavanyitásra télire, ecetbe 
a legkitűnőbb fajta. Igen bötermő. Házi kertek ré¬ 
szére megbecsülhetetlen, a piacra ^termelőnek pedig 
aranybánya. Virágzása korán kezdődik s minden vi¬ 
rágból egy ugorka fejlődik. Adag lOc; ounce (1/16 

font) 30c; J4 font 85c; 1 font $2.25. 

Uj “BÖTERMŐ LONG- 
FELLOW” ugorka. Ter¬ 
meszthető Szabadföldben a 
konyhakertben és nagyon 
alkalmas MEZEI nagyban 
való termesztésre. 

LONGFELLOW. Ámbár 
fényképről készült az ábra, 
nem birja eléggé érzékel¬ 
tetni ennek az ugorkának 
jellegzetes kiváló tulajdon¬ 
ságait. Nevezetesen a gyö¬ 
nyörű sötétzöld színét a fe¬ 
kete kép vissza nem adhat¬ 
ja. Számos ugorka fajtát 
próbáltak különféleképpen 
termeszteni, de egyikkel 
sem sikerült ez úgy, mint 
a “LONGFELLOW” fajtá¬ 
val, mert ez tökéletes, mini 
az üvegházi és mint meleg¬ 

ágy! termény, valamint szabadban a házi kertben, sőt 
elsőrendű a nagyban való mezei termelésnél is. Ideá¬ 
lis szép, nyúlánk, 14 col hosszú és 2% col vastag 
ugorka, nagyon bötermő és a szárazságot kitünően 
birja. Ádag 10c; ounce (1/16 font) 35c; 14 font $1.00; 
1 font $3.00. 
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GUMÓS ZELLER 
TENYÉSZTÉSE: Ha van alkalom, a mag meleg¬ 

ágyba vagy ládába vetendő, amit világos, napos helyre 
helyezünk. Hagyjuk a növényeket jól megerősödni és 
azokat onnan, — ha már az idő alkalmas arra — a sza¬ 
badba kiültetjük, fél láb távolságra egymástól. Kissé 
nedves, de jó talajt kiván. 

PRÁGAI ÓRIÁS. Kitűnő fajta. Kevés gyökér mel¬ 
lett igen nag}^ majdnem egész gömbalaku gumókat fej¬ 
leszt. Húsa tiszta fehér és kitűnő izü. A legkeresettebb 
és legjobb piaci fajta. Adag 10c; ounce (1/16 font) 50c; 
14 font $1.00; 1 font $3.00. 

VIRGINIA PEANUTS 
TENYÉSZTÉSE: A tenyésztése a burgonyáéhoz 

(krumpliéhoz) hasonló. A magot elültetjük halmokba és 
azok kikelte után a földet gondosan felhúzzuk körülötte 
időközönként. 

VIRGINIA PEANUTS. A legjobb és legbötermöbb 
faj, amelyet általánosan használnak ezen a vidéken. Adag 
10c; 1 font 40c. 

KERTI FŰSZER NÖVÉNYEK MAGVAI 
BAZSALIKUM. Ocymum basalicum . Adag 10c 
BORSFÜ. Saturejt hortensis . Adag 10c 
KAKUK FÜ. Thymus vulgáris . Adag 10c 
KAPOR. Anethum graveblens . Adag 10c 
KÖMÉNY. Carum carui . Adag 10c 
LEVENDULA. Levendula spica . Adag 10c 
MAJORÁNNA. Origanum majoránna . Adag 10c 
ROZMARING. Rosmarinus officináin . Adag 10c 
SÁFRÁNY . Adag 10c Prágai Óriás Zeller 

VEGYES GYÖKÉRFÉLÉK 

GOMBACSIRA 
CSIPERKE-GOMBA TENYÉSZTÉSE: Legalkalmasabb 

helyek tenyésztésre istállók, pincék, üvegházak, rejtekhelyek, 
szabadban, stb. bárhol, ahol a hömérsék nem kevesebb, mint 
69 fok. Az ágy készítése a következőkép történik: Gyüjtsünk 
össze friss lótrágyát s ha már van elég, csináljunk bele 
hosszú halmot és azt öt napon át minden nap megforgassuk, 
az ötödik napon, amikor már a trágya eléggé átmelegedett, 
keverjünk közé ugyanannyi mennyiségit jó földet, aztán he¬ 
lyezzük a trágyát oda, ahol a gombát tenyészteni akarjuk. 
Ott aztán akár a földön, akár valami deszka polcon, 16 col 
vastagon erősen lepakoljuk, lepakolás után 3-^ napot vár¬ 

junk, mire fölmelegszik és ekkor 1—2 col távolságú négy¬ 
szögben és a lyukakba dió nagyságú gombacsirát helyezzünk 
el és ekkor a lyukakat ismét betömjük és 1 col finom rostált 
földet hintsünk reá. Minden héten egyszer fölmelegitett est) 
vizzej megöntözzük és az igy elkészitett gomba-ágy 6 hétre. 
4—6 hétig szakadatlanul termi a szebbnél-szebb gombákat. 
A gombacsira préselve tégla alakban, egy tégely 1% font pos¬ 
tán bérmentve, tégelyenkint 55c. Expressen 5 tégely $2.00. 

csiperke Gomba 

TORMA GYÖKÉR 
TENYÉSZTÉSE: A gyökerek a kertnek egy oly helyére.jültetendők 

el, ahol évekig megmaradhatnak egy helyben. A gyökerek jó mélyre ültet- 
hetők. 

KÖZÖNSÉGES. Erőteljes gyökér dugványok. 10 darab 25c; 50 darab 
$1.00. Expressen 100 darab $1.75. 

RABARBARA GYÖKÉR vagy PÁJ PALÁNTA 
TENYÉSZTÉSE: A rabarbara, vagy az amerikai nép nyelvén ismert 

“Pie Plánt”, amelynek zsenge szárai darabokra vágva az úgynevezett 
rhubarb piet (pájt) szolgáltatják. Az általunk kiküldött gyökerek ágyba, 
vagy sorokba ültetendők, ahol évekig szolgálnak a fentemlitett pástétom 
előállítására. 1 darab 25c; 10 darab $1.75. Expressen 100 darab $10.00. 

SPÁRGA GYÖKÉR 
TENYÉSZTÉSE: Ültessük a gyökeret egy és fél láb távolságban! so¬ 

rokba oly mélyre, hogy 4—6 hüvelyk mélységben legyen a koronájuk a föld 
színétől. A főidnek gazdagon trágyázottnak kell lenni. 

ÓRIÁSI HÓFEJ. Roppant nagy és vastag növényeket hozó faj. Remek 
izü eledelt szolgáltat. 2 éves erős gyökerek. 10 darab 75c. Expressen 50 darab 
$3.00; 100 darab $5.00. 
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GAZDASÁGI MAGVAK 
ÉSZAK-NÉMETORSZÁGI 

BURGUNDI TAKARMÁNYRÉPÁK 

Az Egyesült Államokban élő magyar gaz¬ 
dák egy és fél évtized! használata a bizonysága, 
hogy a tőlünk beszerzett gazdasági-, vető-, fü- 
és takarmány-magvak túlhaladják más cégek 
nagy hangon hirdetett cikkeit. Az alábbi jegy¬ 
zékünk most is, mint eddig, csakis a legjobban 
bevált, Amerikaszerte tenyésztett gazdasági cik¬ 
kek fajtáit foglalja magában. 

ÓRIÁS VÖRÖS. Ö riási hosszú, finom husu 
takarmányrépa. Óriási példányokká fejlődik és 
példátlan nagy terméseket ad. Minden eszköz nél¬ 
kül, puszta kézzel kiszedhető a földből. Bő táp¬ 
anyag tartalma folytán tehenek és más állatok 
etetésére nagyon ajánlható. Adag 10c; ounce 
(1/16 font) 15c; M font 25c; H font 45c; 1 font 
70c. Expressen 10 font $4.50. 

ÓRIÁSI SÁRGá. Az igazi Mauthner-féle 
sárga javitott Eckendorfi. Henger alakú, tompa 
végű, kicsiny gyökérrel, tömör husu. Északi vi¬ 
dékekre, agyagos talajra nagyon ajánlható. Ép- 
ugy, mint az előbbi, puszta kézzel kiszedhető a 
földből. Adag 10c; ounce (1/16 font) 15c; M 
font 20c; 1 font 70c. Expressen 10 font $4.50. 

Kerek Sárga—Takarmány Répa 

KEREK SÁRGA. Aranysárga szinü, kissé 
ovális alakú takarmány répa, amely felette jöve¬ 
delmező faj. Adag 10; ounce (1/Í6 font) 15c; 
H font 40c; 1 font 70c. Expressen 10 font $4.50. 

KEREK VÖRÖS. Alakja, bőtermősége meg¬ 
egyezik az előbbivel, csak szinre különbözik tőle. 
Mig az előbbi sárga, ez vörös szinü. Adag 10c; 
ounce (1/,16 font) 15c; ^2 font 40c; 1 font 70c. 
Expressen: 10 font $4.50. 

CUKORRÉPÁK 
javított WILMORIN-FÉLE. Renge¬ 

teg nagy cukortartalmú gumókat fejleszt. A leg¬ 
több répatalajban beválik s ezért ajánlható. Adag 
10c; ounce (1/16 font) 15c; % font 25c; 1 font 
60c. Expressen: 10 font $4.50. 
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MEZEI TENGERI (Kukorica) 

Törvényesen 56 font tengeri vagy kukorica van egy bushliban. Nagyban való termelésre alkal¬ 
mas fajták. 

ÉSZAK BÜSZKESÉGE. 80 napos tengeri. Nagyon bőtermő és korai. Egyike a legelterjed¬ 
tebb fajoknak az északi vidéken. A csövek és a szemek nagyok. Postán 1 font 25c; 2 font 40c. 
Expressen ^ bushli $1.00, 1 bushli $2.50. 

PATTOGTATNI VALÓ KU¬ 

KORICA. Tűzön felpattogó leg¬ 

finomabb faj, hogy egy félmarék 

kukoricából egy kvartos edény 

színig megtelik a kipattogzás 

után. Minden háznál kellene len¬ 

ni a gyermekek részére és nagy 

pénzt lehet vele megtakarítani. 

Adag 10c; 1 font 35c; 2 font 60c. Észak Büszkesége 

KUBAI SZÁR TENGERI. Valódi amerikai csalamádé kukorica. Levelei nagyon szélesek és 
hosszúak, szárai zsengék és lédusak. Zölden etetésre kiválóan alkalmas. Postán 1 font 25c; 2 font 40c. 
Expressen 14 bushli $1.00, 1 bushli $2.50. 

SÁRGA FOGIDOMU. Megfelel bár¬ 

mely éghajlatnak és talajnak, nagy csövek¬ 

kel. A mag külső vége fehér, belseje sár¬ 

ga. Érése 90 nap. Postán 1 font 25c; 2 

font 40c. Expressen 14 bushli $1.00; 1 

bushli $2.50. 

LONGFELLOW-FÉLE. Nyolc soros 
telt szemű (épen, mint a magyarországi), 
általában nagybani termelő fajta úgy itt 
Amerikában, mint Magyarországban. 
Hosszú csövei rendesen a tövétől a hegyéig 
tele vannak szemekkel. Postán egy font 
25c; 2 font 40c. Expressen 14 bushli $1.00, 
1 bushli $2.50. 

Mag- 
vaink 
első- 

rendüek 
és csira¬ 
képes¬ 

ségükért 
garan¬ 
tálunk. 

TENGERI (Kukorica) 

javított LEAMING. a legjobb és a legis¬ 

mertebb sárga tengeri (kukorica) az összes sárga fajok 

között. Ezen faj tengeri ismert az egész világon és 

úgy Európában, mint Amerikában óriási nagyban te¬ 

nyésztik. Bőtermősége felülmúlhatatlan. Egy gaz¬ 

dasági iskola azt Írja, hogy 10 hold földön 1,238 bushel 

tengeri termett. A csövei kifejlődnek 10 col hosszu- 

akra, amelyek teljesen tömve vannak 18—20 sor, ék- 

alaku, gyönyörű sötétsárga szemekkel. Csutkája na¬ 

gyon vékony és ennélfogva a tengeri szemek kitűnő 

gyorsasággal kiszáradnak, a mag kikelésétől számítva 

95 nap alatt levágható és még a mi a legjobb tulajdon¬ 

sága, több táperőt szolgál etetésnél, mint bármely 

más fajta. 1 font 25c; 2 font 40c. Expressen: 34 bush¬ 

li $1.00; 1 bushli $2.50. 

ADÓSSÁGTÖRLESZTŐ. A növény óriási nagy¬ 

ra nő és ennek dacára korán megérik, kikeléstől szá¬ 
mítva 100 nap alatt levágható. 
Szemei nagyon világos sárgák, 

csutkája kicsiny, átlag 2^ csö¬ 
vet terem szárankint. Ajánlha¬ 
tó olyan vidékekre, ahol igen 

forró a nyári hőfok, 
minthogy a szemei 
a zsizsik fellépte 
előtt megérik, vagy 
keményednek meg. 
Postán 1 font 25c; 
2 font 40c. Expres¬ 
sen 34 bushli $1.00, 
1 bushli $2.50. Javított LeamitiK 
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TAVASZI GABONAFÉLÉK 
TAVASZI BÚZA 

MINNESOTTAI. Szép, acélos szemű, szakállas, általánosan termelt buzafaj. Bötermőségével 
felülmúl minden más fajokat. Nagy aranysárga kalászokkal. 1 bushli $3.00; 10 bushli $25.00. 

KÁLLAY-FÉLE SVÉD ZAB. Ezen elsőrendű és bőtermő zab Oroszországból lett behozva az 
Egyesült Államok gazdasági akadémiája által 1899-ben. Tiz évig gyakorlatoztak vele, tanulmányoz¬ 
ták^ bőséges termését és hogy minden talajban tenyészik legbővebben. Wisconsin állam gazdasági te¬ 
lepén tiz évi próbatermelés alatt azt tapasztalták, hogy ez a svéd zab a tiz év alatt átlagoson 
bushlival több zabot terem holdankint, mint ‘bármely más fajta. 

A legnagyobb előnye a többi zab fajok között az, hogy ezen faj óriási messze kiterjedő gyökere¬ 
ket csinál és ennélfogva bármely földben és bármely időjárásban bőségesen terem. Tehát ennélfogva, 
hogy óriási gyökereket csinál, úgy elbokrosodik, hogy néha egy magból egy gyökéren, 15 és 25 szál 
emelkedik fel óriási fürtökkel. 

Svéd zabot a legnagyobb sikerrel tenyésztik mindazon a vidéken, ahol csak zabot termelnek. 
Tehát azon farmer, aki bőséges termést akar, legyen annak akár alacsony nedves, könnyű fekete, vagy 
sovány magaslatos földje, az rendelje meg ezen nemes zabfajt, mert csakis ezen fajt termelheti ered¬ 
ményesen. Vessünk 3 bushllt holdankint. 1 bushli $1.35; 5 bushli $6.00; 10 bushli és azon felül $1.00 
bushli ja. 

Kállay-féle svéd zabtábla egy magryar honfitársunk telepén. 
A termelés 104 bushli volt holdanként. 

TAVASZI ÁRPA 
HATSOROS. Biztos és óriási hozama folytán igen keresett, hatsoros telt kalászu, általánosan 

ismert és termelt szakállas korai árpa. Bőtermő, fagyálló, erős növésű és nagy hasznot hozó faj, a 
mely minden talajra alkalmas. 1 bushli $2.50; 10 bushli $22.50. 

UJ SZAKALLTALAN. Igen szép tele szemű. Szálka nélküli árpa, sokkal bővebben terem mint 
a hatsoros, különösen szereti a magas, homokos talajt. 1 bushli $2.50; 10 bushli $22.50. 

LUCERNA ÉS LÓHERE MAGVAK 
Az itt felsorolt gazdasági magvak árai változásnak vannak alá vetve s igy az árak csak kisebb 

mennyiségekre nézve vannak feltüntetve. Nagyobb mennyiségek vételénél mintával s napi árak köz¬ 
lésével szívesen szolgálunk. 

LUCERNA (Medicago sativa). Legelsörendü, nagy szemű, kiváló minőségű, legnagyobb csira- 
képességű és legtisztább magyar faj. Postán: 1 font 50c; 3 font $1.25. Nagyobb mennyiségek véte¬ 
lénél tessék napi árfolyamért irni. 

SVÉD vagy KORCSHERE (Trifolium hybridum),. Nedves rétekre igen ajánlatos, évelő, a fa¬ 
gyot kiállja. Postán 1 font 50c; 3 font $1.40. Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi árfolyamért 
irni. 

bíbor lóhere (Trifolium incarnatum). Ezen faj 
annyiban különbözik a vörös lóherétől, hogy sokkal na¬ 
gyobbra nő, dusabb termő s zölden etetésre a legalkalmasabb. 
Postán: 1 font 40c; 3 font $1.00. Nagyobb mennyiségek vé¬ 
telénél tessék napi árfolyamért irni. 

FEHÉR vagy RÉTI HERE (Trifolium reyans). Kitű¬ 
nő minőségű mag. Rétekre igen ajánlható. Minden jobb 
talajban diszlik. Postán: 1 font 75c; 3 font $2.00. Nagyobb 
mennyiségek vételénél tessék napi árfolyamért irni. 

VÖRÖS LÓHERE (Trifolium pratense). Legkitűnőbb 
a takarmányok között, úgy zölden, mint párazon, a leg¬ 
hasznosabb takarmány és nagyon szapora jó talajban. Pos¬ 
tán 1 font 50c; 3 font $1.25. Nagyobb mennyiségek vételénél 
tessék napi árfolyamért irni. 

Vörös Fehér Bíbor 
Lóhere Lóhere Lóhere 
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Az alábbi képen lát¬ 
ható növéskülönbség 
négy külön lóhere faj 
között, egy napon vet¬ 
ve és vágva. 

1. Vörös Lóhere 
2. Fehér Lóhere 
3. Bíbor Lóhere 
4. Hubám Lóhere 

HUBÁM LÓHERE ÚJDONSÁG 

Ezen lóhere faj a leghasznosabb, amit ez- 
ideig még feltaláltak a gazdálkodók részére. 
Egynyári Lóhere faj, tehát tavaszon elvetjük zab 
vagy más gabona hegyé és már azon az évben 
3—4 láb magasra fejlődik. Akár szárazon, akár 
zölden, állatoknak elsőrendű takarmányt szolgál¬ 
tat. Azonfelül alászántásra szintén elsőrendű, 
például őszön elvet búzát vagy rozsot, vagy ta¬ 
vaszon árpát vagy zabot, április 15-ikén; mikor a 
gabona megérik, learatja és a Hubám Lóhere 
aratás után legkésőbb hat hétre 3—4 láb magas. 
Akkor alászántjuk és oly hasznos műtrágya, hogj* 
leszántás után földje bármiféle növényt megte¬ 
rem. 

Postán bérmentve 1 font 50c; 3 font $1.25. Nagyobb 
mennyiségek vételénél tessék az árfolyamért írni. 

Különféle 
Mezőgazdasági Magvak 

Az árak kötelezettség nélkül értendők. — Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi ár¬ 
folyamért Írni. 

MAGYAR MUHAR. Ezen nemes takarmány 
minden magyar gazdálkodó ember előtt nagyon 
ismeretes. Minden talajban bőven terem s csak 
nagyon túlságos nedvességtől szenved kárt. Vetés 
ideje időleges, lehet már május elején vetni, akkor 
már junius utolján használhatja etetésre akár 
zölden vagy télen felszáritva. Azonkívül lehet még 
junius utóján is vetni, ami arra jó, hogy mikor 
már a legelők silányak, augusztus, szeptemberben 

zöld muharral lehet pótolni tehenek és lovak ré¬ 
szére. Bámulatos gyorsan növő és olyan bőséges, 
hogy néha 6—8 tonna takarmány terem holdan- 
kint. Postán 1 font 20c; 3 font 50c. Nagyobb 
mennyiségek vételénél tessék napi árfolyamért Írni. 

KÖLES. Közönséges köles, amelynek szára 
állatok etetésére, magja pedig csirkék etetésére 
kitűnő eledelt szolgáltat. Postán: 1 font 20c. Na¬ 
gyobb mennyiségek vételénél írjon árfolyamért. 

Seprű Cirok 

LENCSE. Legszebb nagy magú, tiszta, ehető 
főzeléknek is. Postán: 1 font 40c. Nagyobb mennyi¬ 
ségek vételénél tessék napi árfolyamért írni. 

POHÁNKA vagy HAJDINA. Az általánosan 
ismert és használt hajdina faj. Korai és megmarad 
virágzásban továbbra, mint bármely más faj. A 
magja gyönyörű, világos szürke. Postán: 1 font 
20c; 3 font 50c. Nagyobb mennyiségek vételénél 
tessék árfolyamért írni. 

SEPRŰ CIROK (Sorghum Vulgares). Ezen nö¬ 
vény tenyésztése a leggazdagabban fizet az összes 
gazdasági termények között. Már több, mint négy 
éve tisztított, seprőnek való cirokért fizetnek 300 
dollárt tonnájáért, vagyis 15 cent fontja és egy hol¬ 
don 2—4 tonna szárított cirok terem meg. Postán: 
1 font 30c; *3 font 75c. Nagyobb mennyiségek vé¬ 
telénél tessék napi árfolyamért írni. 

Naary Mezei 

Köles 

NAGY MEZEI. Valódi má¬ 
zsás takarmány tök, fehér hé¬ 
jú. Rendkívül nagy hozam és 
tápanyag tartalma folytán s 
mezőgazdákra nézve megfizet¬ 
hetetlen. Adag 10c; ounce (1/16 
font) 25c; 44 font 60c; 1 főni 
$1.50. 

NAGY SÁRGA. Közönséges 
zöldhéju disznótok. Adag 10c; 
ounce (1/16 font) 15c; 44 fonl 
40c; 1 font $1.00. 
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TÉLI VAGY HOMOKI BÜKKÖNY 

Homoki Bükköny zabbal vetve 

VICI VILLOSA. Ezen hasznos tzkar- 

mányt azért nevezték el téli bükkönynek, mert 

ezen fajtát nemcsak tavaszon, de őszön is le¬ 

het vetni. A homoki nevet meg onnan nyer¬ 

te, hogy a legsoványabb homokban is bő ter¬ 

mést hoz. Például vannak földek, ahol a ló¬ 

here nem nő meg, a homoki bükköny ugyan¬ 
ott 4—5 tón takarmányt szolgáltat holdan- 
kint. Egy másik és a legnagyobb értéke ezen 
növénynek pedig az, hogy amely földben ter¬ 
melik, azon földben $14-töl $45 értékű trágya 
helyett szolgál és pedig azért, mert ezen nö¬ 
vény levelei a nitrogént leszedik a levegőből 
és a gyökerek által átadják a földnek. Ve¬ 
tés ideje a következő: Lehet vetni és pedig a 
legjobb vetés ideje április hónap; junius utól- 
ján meg lehet kaszálni, kaszálástól fogva 
egész a fagy beálltáig elsőrendű legelőt szol¬ 
gáltat. Lehet vetni agusztusban és már szep¬ 
tember elején elsőrendű legelőt ad egész a 
fagy beálltáig és azonkivül lehet vetni szep¬ 
tember és október hónapokban és a követke¬ 
ző nyáron elsőrendű legelő, vagy pedig júni¬ 
usban meg lehet kaszálni. Egyedül vetve 60 
font kell egy hold földbe, ősszel rozzsal, ta¬ 
vaszon zab vagy árpával vetve, 40 font kell 
holdankint. Postán bérmentve: 1 font 40c; 
5 font $1.75. Nagyobb mennyiségek vételénél 
tessék napi árfolyamért irni. 

TAVASZI BÜKKÖNY. (Vicia Sativa). 
Igazi magyar faj. Bőven kaszálható és ter¬ 
mő zöld, úgyszintén száraz takarmány álla 
tok etetésére. Postán: 1 font 30c; 3 font 80c. 
Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi 
árfolyamért irni. 

FŰMAG-KEVERÉK 

Állandó rétek és legelők létesítésére. — 
Takarmány-fűmag keverékeink összeállítására 
a legjobb fünemüeket használjuk. 

TIMOTHY FÜ, vagy réti komócsin. 
Agyagos vagy nedvesebb talajon kitünően dísz¬ 
ük. Jó és sok szénát ad. Ajánlatos vörös 

lóherével vetni. 

Timothy 

Postán: 1 font 

30c; 3 font 70c. 
Nagyobb mennyiségek 
vételénél tessék napi 
árfolyamért irni. 

KASZÁLÓ KE¬ 

VERÉK. Elsőren¬ 

dű keverék kaszá¬ 

lónak rétekre. Meg 

rendeléseknél kér¬ 

jük a mélyen tisz¬ 

telt vevőinket a 
levélben feltüntetni, vájjon a mag alacsony, nedves, vagy 
magas, száraz talajba szükségeltetik-e. Postán 3 font $1.25. 
Nagyobb mennyiségek vételénél tessék napi rfolyamért irni. 

LEGELŐ KEVERÉK. Gyorsan növő keverék legelőkre. Kér¬ 
jük itt is a talaj feltüntetését. Postán: 3 font $1.25. Nagyobb mennyi¬ 
ségek vételénél tessék napi ár'íqlyamért irni. 

GYÜMÖLCSÖS KEVERÉK. A legfinomabb fümagvak keve¬ 
réke gyümölcsösök, vagy árnyékos helyekre legelőnek. ^ Postán:^ 3 
font $1.25. Nagyobb mennyiségek vételénél Írjon napi árfolyamért. 

Kaszáló keverék egyike 
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Fűmag-keverék, tartós és szép kerti pázsitok 
Ha házunk körül stb. szép, egyenletes és tartós kerti pázsitot akarunk elérni, a következőket 

kell figyelembe venni: Először is a vetéshez tiszta és csiraképes magot vegyünk, azt jól megmunkált 
és porhanyitott föld felületére egyenletesen elszórjuk. Ennek megtörténte után a magot gereblyével 
sekélyesen bevágjuk, deszkával vagy lapáttal egyenletesen leverjük és kikelésig — ha az idő száraz — 
többször megöntözzük. Száraz időben a pászit állandóan locsolandó és 2—3 heti időközben géppel 
vagy kaszával levágandó. A gaztól, gyomtól tisztán tartsuk. 

PÁZSIT KEVERÉK ÁRNYÉKOLT RÉSZEKRE. Fával, vagy egyéb árnyékolt helyeken kitü¬ 
nően diszlik. Postán: 1 font 60c; 3 font $1.50. Expressen: 5 font és azon felül 50c fontja. 

BÁRSONY PÁZSIT FŰMAG-KEVERÉK. A legfinomabb zöld bársonyhoz hasonló kerti pázsitot 
szolgáltatja: Postán: 1 font 50c; 3 font $1.40. Expressen: 5 font és azon felül 45c fontja. * 

VEGYES GAZDASÁGI ÉS KERTI SZERSZÁMOK 

Örömmel adjuk tudomására az igen tisztelt vevőinknek, hogy 
ismét szolgálhatunk magyarországi szögletes köppelyü nagy ka¬ 
pákkal. 

Kitűnő acélból készült, Magyarországból hozatott nagyobb 
nagvságban kapható. Postán bérmentve, nyél nélkül: 1 darab 
$1.25, 5 darab $4.50. 

Gyomláló kapa. Ezen kis kapa 
minden házi kertben a legszüksé¬ 
gesebb szerszám, szükebb helye¬ 
ken is lehet vele kényelmesen 
dolgozni, a másik oldalán levő vil¬ 
lával pedig kapálás után a dudvát 
a föld körül ki lehet rázni, Ma- 

P ALÁNT ASZED Ö. Palánta¬ 
szedő és ültető kanál. 50 cent. 

ÁGFÜRÉSZEK. Rendkívül 
éles ágfürészek diófa markolattal 
$1.25. 

Gyomláló kapa 

GYOMLÁLÓ. Ügyes kézi 
gyomláló eszköz. 75 cent. 

gyarországon a legfinomabb kovácsolt vasból 
készült. Postán bérmentve: darabja $1.25. 

Hőmérők. Finom kivitelben $1.00, $1.25 

és $2.00. 

Sövény Olló. Könnyű sövény olló. Szép 

alakú sövények alakitásárá nélkülözhetetlen 

szerszám. $2.50 és $3.00. 

Ásóvilla. Ásásra alkalmas kerti eszköz. 

$2.00 

Lapátok. Vaslapátok, többféle nagyság¬ 

ban. $2.00. 
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Eredeti Kunde-féle drezdai kerti kések és ollók 
Németországból hozatott híres, eredeti KUNDE-féle gyártmányok, amelyek a legkitű¬ 

nőbb acélból készültek. Amerikában most kapható először. 

21-A. sz. OJTÓ KÉS, szegletes, hegyes 
pengével, mely egyúttal bimbók kimetszé¬ 
sére is való, és mint zsebkésnek a legel- 
sőbbrendü, nagyon könnyű és azonfelül 
erősen készített. $2.00. 

2- E. sz. nemesítő és NYESŐ KÉS 
kacor diófaburkolattal, a legelsőbbrendü. 
$2.50. 

3- E. sz. SZEMZŐ KÉS, a legalkalma¬ 
sabb és a legfinomabb gyártmány, nagyon 
könnyű és erősen készített. Nem csuk¬ 
ható. 75c. 

124. sz. EGYÉLŰ KERTI OLLÓ. 
Kunde-gyártmány, csavarbiztositással és 
bőrzáróval, kitűnő éles kerti olló, felül¬ 
múlja az összes amerikai gyártmányokat. 
$2.50. 

123. sz. EGYÉLŰ KERTI OLLÓ. 
Kunde-gyártmány, nagyon alkalmas bőr¬ 
záróval. $1.50. 

Rovarölő és fecskendező szerek 
HÁT-FECSKENDEZÖ. Ezen kitűnő fecskendező nélkülözhetetlen úgy 

farmokon, mint házaknál. Használható krumpli (burgonya), gyümölcs¬ 
fák és bármely növényrovar ellen való befecskendezésére. Kazán nagy¬ 
sága 3y2 gallon és mikor már a folyadékot beletesszük, 3—4 col üre¬ 
get hagyunk a kazánban, ekkor jól lezárjuk és a kazán közepén kiálló 
szivattyúval (pomppal) erősen levegőt nyomunk bele és a belenyomott 
levegő képes a bentlévő folyadékot erős nyomással kinyomni. 

Autó Spray No. IB—Sárga Réz 3^ Gallon . $9.50 
Autó Spray No. 50—Sárga Réz 2 jé Gallon . $7.90 
Autó Spray No. ID—Rozsdamentes Bádog . $6.50 

PERMETEZŐ. Rozsdamentes 
bádogból készült. Alkalmas min¬ 
den rovar pusztitására. Használ¬ 
ható akár folyadék, akár porszem 
szórásra. $1.35. 

ÓLOMPOR VEGYÜLÉK (Arsenate of 
Lead). Ezen rovarölő szer szükséges volna úgy 
a farmokon, mint házi kertekben. Bárminek hasz¬ 
nálják és bármily mennyiségben, a növénynek 
nem árt, de a rovarokat azonnal elpusztítja. Bur¬ 
gonya, káposzta, ugorka, dinnye, szőlő, gyümölcs¬ 
fa fecskendezésére, vizbe oldva kell használni. 1 
fontos csomag 50c. 

MÉSZKÉN VEGYÜLÉK (Lime and ^ Sulp- 
hur). Akinek akár termelő, akár fiatal növő gyü¬ 
mölcsfái vannak, nem szabad elmulasztani min¬ 
den tavaszon ezen vegyülékkel a fákat befecs¬ 
kendezni. Ez a vegyülék, amely a fák héján élős¬ 
ködő, rátapadt rovarokat elpusztítja. Használati 
utasítás minden dobozzal. 1 fontos doboz postán 
50c; 4 fontos csomag postán $1.75. Expressen 
$1.50. 

ROVAR POR (Slug Shot). 
Nélkülözhetetlen por alakú ro¬ 
varirtó szer, minden kertészkedő- 
nek kéznél kell lenni. Biztos 
eredménnyel használtatik min¬ 
dennemű konyhakerti növények 
elleni rovarok ellen, u. m.: bur¬ 
gonya bogarak, káposzta her¬ 
nyók, ugorka, dinnye, sütő és 
főzelék-tök bogarak ellen. 1 fon¬ 
tos csomag postán 35c; 5 font 
Expressen $1.25. 

BORDÓI LÉ (Bordeaux Mix- 
ture). Úgy mint a fentiek, min¬ 
dennemű gyümölcsfák, szőlők, 
díszfák és diszbokrok stb. be¬ 
fecskendezésére. 1 font 50c. 

KÉNPOR (Sulphur). Méz és 
lisztharmat pusztitására. 1 font 
35c. 
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Évelő és egynyári virágokkal, a legszebb fajokkal beültetett házi kert 

Leggyönyörűbb egynyári és évelővirágmagvak 
óriási választékban 

Csak egy szál virágot, de ha időnk és helyünk megengedi sok virágot ültessünk. Semmi más lelkün¬ 
ket nemesitőbb munkával nem foglalkozhatunk, mint virágtenyésztéssel. Mennyivel jobban érzi ma¬ 
gát mindenki, ha otthona, lakása körül szép és kedves virágokat lát diszleni, ha szép nyári regge¬ 
leken, napközben, vagy mindennapig foglalkozás után azokat elgyönyörködve szemlélheti. Az alábbi 
virágmag gyűjteményünk csakis még mindenki által a szülőhazánkból ismert legszebb és legkedve¬ 
sebb^ virágok nemeit tartalmazza. Virágbarátok, ezeknek könnyű kezelése által, a legjobb sikereket 
fogják elérni. 

ÁRVÁCSKA—VIOLA TRICOLOR 

TENYÉSZTÉSE: Tavasszal földdel töltött ládikák- 
ba (boxba), vagy ki a szabadba ágyacskákba vessük a ma¬ 
gost s csak ^nagyon kevés földet használjunk takaróul. Ha 
mar megerősödtek a palánták, ágyakba vagy szegélyeknek 
kiültethetők, hogy azonban minél tökéletesebb palántákat 
nyerjünk, a magot augusztusban vessük el s a megerősö¬ 
dött növényeket októberben ültessük állandó helyükre; 
télen át védjük kevés szalmatakarással. Az igy tenyésztett 
növények már kora tavaszon gyönyörű színezetű virágok¬ 
ban gyönyörködtetnek bennünket. 

ÁRVÁCSKA, ÓRIÁSI VIRÁGÚ, VEGYES. Ezen 
faj kertjeink legnagyobb disze, kivált tavaszi csoportokban 
hálásan virit. Kék, sárga, fekete, fehér és tarka színek 
vegyesitve. Adag 10c. 

Bájvirág—Calliopsis 

Áruinkat 

postán 

vagy 

Expressen 

szállítjuk, 

a rendelés 

vétele után 

azonnal. 

Árvácska 

BALZSAMINA—IMPATIENS 
TENYÉSZTÉSE: Üveg alá vetendő, vagy ha már a 

fagytól nincs mit tartanunk, ki a szabadba, ágyacskákba, 
ahonnan később kiültetendők. 

BALZSAMINA vagy NEBÁNTS VIRÁG. Tömve telt, szebb színekben, 
mint rózsaszín, sárga, piros, kék, stb. színek keverve. Adag 10 cent. 

BÁJVIRÁG—CALLIOPSIS 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő március-áprilisban ki a 

szabadba. Virágzik júniustól késő őszig. 
CALLIOPSIS, vagry bájvirág, kevert, kitűnő, bájos virágcsokrok 

készítéséhez. Sárga és sárga-piros tarka virágokkal. Adag 10c. 
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BÁRSONYVIRÁG—Tagetes 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő kora tavaszon lá- 

dikákba, vagy később ki a szabadba, védettebb 
helyre. A palánták széjjel ültetendők. 

BÁRSONYVIRÁG vagy BÁRSONYKÁ. Telt 
virágú magas fajok, minden szinből vegyitve. 
Igen diszlik mindenhol, csak az árnyékos helyet 
nem szereti. Adag 10c. 

Bársonyvirág 

BÚZAVIRÁG—Centtiurea 
TENYÉSZTÉSE: Vethető április-májusban 

a szabadban. Minden kerti földben diszlik. Vi¬ 
rágzik szeptemberig. 

BÚZAVIRÁG. Kevert. Kék, fehér, rózsa és 
lila színekben. Hálás szép virág. Késő őszig 
virágzik. Adag 10c. 

Szagos Borsó 

Calendula 

DISZDOHÁNY 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő március-április¬ 

ban edénybe vagy melegágyba, később ki a sza¬ 
badba. A palánták megerősödtével azok kiülte- 
tendök. , 

DISZDOHÁNY. Gyönyörű nagy, fehéres ró¬ 
zsaszínű, kellemes szagu virágokkal. Adag 10c. 

SZAGOS BORSÓ—Lathyrus Odorata 
TENYÉSZTÉSE: Vetése áprilisban a sza¬ 

badban, egyenesen állandó helyére. Kikelése után 
rőzsét rakunk melléje, hogy azon felkuszhassanak. 

SZAGOS BORSÓ vagy SZAGOS BÜK¬ 
KÖNY. Gyönyörű kerti virág. Jó illatával és vi¬ 
rágjainak gyönyörű változatával ma már elsőren¬ 
dű diszvirág. Különböző színekben. Virágzik ké¬ 
ső őszig. Adag 10c. 

CHRYSANTHEMUM 

TENYÉSZTÉSE: Sza¬ 
badban márciustól má¬ 
jusig vetendő, cserepek¬ 
ben, vagy faládikákban, 
honnan a palánták kiül- 
tetendök. 

CALENDULA 
TENYÉSZTÉSE: Szabadban vetendő, min¬ 

den kerti földben diszlik, virágzik egész októberig. 

CALENDULA, Kevert. Teljes narancssárga 
virágú, magassága 12 col, egész a fagyok beáll¬ 
táig folyton virágzik, úgy ágyakban, mint szegé¬ 
lyeknek kitűnő. Csokrokhoz pedig nagyon becses 
Adag 10c. 

CHRYSANTHEMUM 
Vegyes. Szép, teljes ve¬ 
gyes virágokkal, melyek 
csokrok kötéséhez kivá¬ 
lóan alkalmasak.—Nincs 
olyan virág, amely job¬ 
ban megajándékozza a 
tenyésztőt, mint ez, a 
palánták nagyok és bok¬ 
rosak és teljesen tömve 
vannak 1V2 col átmérő 
nagyságú virágokkal. — 
Adag 10c. Chrysanthemuin 
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ÉGŐ SZERELEM 
TENYÉSZTÉSE: Április-májusban vetendő 

a szabadba. Gyökere egy helyben hagyva, több 
évig elél. Virágzik júliustól szeptemberig. 

ÉGŐ SZERELEM. Évekig eltartó gyökerei, 
a legszebb tűzpiros, csomókban fejlődő virágokat 
produkálják. Virágja állása nagyon hasonlít a tö¬ 
rök szekfühöz, a különbség köztük az, hogy az 
Égő Szerelem csak egy színben van és pedig a leg- 
remekebb tűzpiros színben. Ezen gyönyörű virág 
az összes virágkertekböl elmaradhatatlan. Adag 10c 

DISZMÁK—Papaver 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a sza¬ 
badba, állandó helyére április vagy májusban. Kö¬ 
vér, porhanyós földet szeret. 

DISZ-MÁK, Vegyes. Remek egyszerű virá¬ 
gú pipacsok keveréke a leggyönyörűbb hófehér, 
sárga, tűzpiros, tarka és rózsaszínekben. Igen 
kedves nyári virág csoportokban és virágágyakban. 
Remek csokrokat alkot. Adag 10c. 

Disz Mák 

COSMOS 

TENYÉSZTÉSE: Kora tavasszal ládikákba 
vetendő a mag, vagy később ki a szabadban 
ágyacskákban, ahonnan a palánták kiültetendők. 

COSMOS, Vegyes. Nagy virágú, bájos, ked¬ 
velt kerti virág, hosszú szárai miatt a kötészethez 
igen alkalmas, a palánták kifejlődnek 6 láb ma¬ 
gasra és nagyon ágasak, levelei csipkések, ami na¬ 
gyon díszessé teszi. Adag 10c. 

Gaillardia 

GAILLARDIA 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot állandó 

helyére áprilisban. Gyökerei több évig elélnek. 
GAILLARDIA, Vegyes. A legszebbben és 

legdusabban virágzó évelők közé tartoznak. Arany¬ 
sárga virágai gyönyörű pirossal tarkázva, kitűnő 
csokrokat alkotnak. Adag 10c. 

GYÖRGYINA EGYNYÁRI 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot május hó¬ 

nap elején szabadba, csoportba, 4—6 szem magot 
egy csoportba, 2 láb távolságban. A mag kikelte 
után 3 szálig kiritkitjuk őket. 

Györgyina Egynyári 

GYÖRGYINA, Egynyári. Ezen gyönyörű 
györgyina újdonság párját ritkítja az összes vi¬ 
rágok között. Magról kell vetni és augusztus 
elejétől fogva egész a fagy beálltáig szakadatla¬ 
nul hozza a legremekebb szinü, rózsákhoz hasonló 
óriási virágokat. Teljes virágú, vegyes színekben. 
Adag 10c. 

Cosmos 
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Hajnali Menyasszony 

KÉKNEFELEJCS 

TENYÉSZTÉSE; Márciusban ládikákba 
vetendő, amely napos, meleg helyre helye¬ 
zendő. Finomul elkészített földet kiván. 

KÉKNEFELEJTS. Szegélyzetekben, valamint 
cserepekben és csoportokban igen hatásosak, egy¬ 
szer kell csak magról vetni és azután úgy kell 
szaporítani, hogy a palántákat szét kell szedni. 
Teljesen télálló és tavasztól hideg őszig virágzik. 
Virágja színe mély kék. Adag 10c. 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot a 

szabadba április utólján. A növények meg- 

ritkitandók, ha már elég erősek és szét lehet 

őket ültetni. 

HAJNALI MENYASSZONY. Egyike a leg- 
remekebb, egynyári virágoknak. Egész junius hó¬ 
naptól hideg őszig szakadatlanul hozza a legpom¬ 
pásabb, több szinü virágokat, a virágokat mind 
hosszú szárakon hozza és ezért is pompás vágott 
virágot szolgáltat az asztalra. Vizben eláll 10 
napig, hogy meg nem hervad, tehát egy virágkert 
sem teljes ezen kitűnő virág faj nélkül, kivált 
azoké, akik kedvelik a virágot a házban. Adag 10c. 

HARANGVIRÁG 
TENYÉSZTÉSE; Vethetjük a magot április¬ 

ban a szabad földbe. A növények megritkitandók 
és széjjel ültetendők, ha már elég erősek. Évelő 
virág. 

HARANGVIRÁG. Remek égszínkék virágú 
kerti virág. Gyökerei több évig elélnek. Adag 10c. 

KAKASTARÉJ 
TENYÉSZTÉSE: Vetendő március vagy áp¬ 

rilisban melegágyba vagy ládikába, amely szintén 
napoSj meleg helyen tartandó. Junius elején kiül¬ 
tetendő. 

BÓBITÁS KAKASTARÉJ. Szép magasra növő virág. Vi¬ 
rágja állása hasonlit a strucc madár tollához. Egy-egy virág 
hónapokig gyönyörű szinesen megmarad, mert ahogy a virág 
alulról mulóban van, a felső vége folytonosan fejlődik és to¬ 
vább virágzik. 2—3 láb magasra nő és hosszú sorokba vetve 
bámulatba ejti a nézőközönséget. Adag 10c. 

TÖRPE KAKASTARÉJ. Alacsony növésű, igen kedvelt 
kerti disznövény, pompás szinekben, a palánták 8—10 col ma¬ 
gasak és többször a virágok kifejlődnek 12 col átmérő nagy¬ 
ságra, úgy ágyakban, mint szegélynek kitűnő, virágja száro- 
gatva, télen díszítésekre nagyon alkalmas. Adag 10c. 

HAJNALI MENYASSZONY 

HELIOPSIS (Narancs Virág). Egyike a leg¬ 
szebb télálló virágnak, a palánták kifejlődnek 
3—4 láb magasra és nagyon korán tavasszal meg¬ 
kezdik a virágzást és egész hideg őszig folyton 
virágzanak. A virágja színe sötét arany-sárga, 
nagysága 3 col átmérő és a legelsőbbrendü vágott 
virágot szolgáltatja. Ezen virágot ültessük oly 
helyre, hol egész télen át benn maradhat, mivel 
teljesen télálló és minden tavaszon újra megkezdi 
a virágzást. Adag 15c. 

Harangvirág 

Kéknefelejcs 
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MÁLYVARÓZSA 
TENYÉS^ÉSE; Vessük a magot ki a szabadba ápri¬ 

lis vagy májusban, könnyű, finoman elkészitett homokos föld¬ 
be. A mag kikeltével és ha a palánták elég erősek, széjjel 
ültetendök. 

MALYVARÓZSA, Vegyes. A mályvarózsák nagyszerű és 
festői hatású disznövények. Virágbőségűk gyönyörű látványt 
nyújt. Gyönyörű hófehér, piros, sárga, rózsaszin, stb. ve¬ 
gyítve. Adag 10c. 

Mályvarózsa 

NYÁRI CÉDRUS 
Ezen gyönyörű újdonság tökéletesen hasonlít a rendes céd¬ 

rus fenyőhöz. Növése gyönyörű szép piramis alakú, magas¬ 
sága eléri a három lábat, nyáron remek űdezöld, ősszel pedig 
majdnem teljesen vörös. Adag 10c. 

NÉGY ÓRA (Four o’clock). Első évben virágzik magról, 
a virágjait fürtökben hozza, amelyek minden délután kinti¬ 
nak és minden reggel becsukódnak. Virágjai a legszebb szin- 
változatban jelennek meg, nagyon erős növő, a palánták ki¬ 
fejlődnek 2 láb magasra, a magot sorokban ház alá, járda 
mellé, vagy kertek körűi vessük. Adag 10c. 

OROSZLÁNSZÁJ vagy TÁTIKA 
TENYÉSZTÉSEI, Vetendő március-áprilisban vagy később, 

leh^őleg edényébe, mert magva nagyon finom. Májusban a 
virágpalánták kiűltetendők. 

OROSZLÁNSZÁJ, Kevert. Az oroszlánszáj rendkívül dús, 
szép virágzata folytán közismert. Soká nyíló virága a virág- 
kötészethez kitűnő. 

Rózsaszin, adag .10c Fehér, adag .10c 
Piros, adag .10c Sárga, adag .10c 
Vegyes színekben, adag .10c 

Oroszlánszáj vagy Tátika 

Őszi Rózsa 

ŐSZI RÓZSA 
TENYÉSZTÉSE: A mag márciustól májusig 

vetendő jó kövér, homokos földbe. A növények 
megerösödtével májusban állandó helyükre kiül- 
tetendök. 

ŐSZI RÓZSA, Vegyes. Nem létezik virág, amely oly nép¬ 
szerűségnek örvjendene, mint az őszi rózsa. Magkeverékünk 
csakis a legjobb fajokat tartalmazza, amelyek minden tekin¬ 
tetben a legremekebb alakú és színű virágokat hozzák a leg- 
remekebb szinkeverékben. Adag 10c. 

Korai Királyné, fehér .10c 
Korai Királyné, sötét kék .10c 
Korai Királyné vörös .  10c 
Korai Királyné, sötét rózsaszin ...  10c 
Korai KirMyné, világos rózsaszin.10c 
Korai Királyné, ibolya kék . . lO'- 

PETUNIA 
TENYÉSZTÉSE: A mag edénybe, vagy ládi- 

kába vetendő, amelyben a föld finomul legyen el¬ 
készítve. Vetése március vagy április. Elvetése 
után az^ edény vagy ládika napos, meleg helyen 
tartandó. A palánták megerősödése után széjjel 
ültetendök. 

PETÚNIA, vegyes. Az egyszerű virágú petúniák a leg¬ 
szebb kerti virágaink egyike. A szinek sokasága és ragyo¬ 
gása, a virágok szépsége és illata a Petúniának elsőrangú 
helyet adnak. Adag 10c. 

PETÚNIA, Fodrosvirágu. Gyönyörű fodros virágú újdon¬ 
ság, a legremekebb brilliant szinváltozatban, virág nagysága 
néha 3 inch átmérőben^ és junius hónaptól egész a fa^ beáll¬ 
táig szakadatlanul virágzik. Vegyes színekben. Adag 20c. 
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PHLOX vagy LÁNGVIRÁG 
TENYÉSZTÉSE: Vessük el a magot korán tavaszon 

melegágyba, vagy később ki a szabadba ágyacskákba. A 
palánták, ha már elég erősek, a szabadba kiültethetők. 

PHLOX, Vegyes. Szépség és virág tekintetében fe¬ 
lülmúlhatatlan. Bámulatba ejtő kitartással virit az őszi 
fagyig. Adag 10c. 

Phlox vagy Lángvirág 

Portulaca 

PORTULAKA. Rendkívül igénytelen és igen há¬ 
lásan virító növény. A legforróbb szárazságban is 
igen szépen diszlik és talaj tekintetében se váloga¬ 
tós. Az árnyékos helyet nem kedveli. — Vegryes 
szinekben. Adag 10c. 

SALPIGLOSSIS 
vagy TROMBITAVIRAG 

TENYÉSZTÉSE: Március, áprilisban 
vetendő homokos földdel telitett cserepek¬ 
be vagy ládikákba és májusban kiültetendő. 

SALPIGLOSSIS. Gyönyörű bársonyos 
virágú szinekben. Júliustól őszig folyton 
virit. Adag 10c. 

PÓKVIRÁG 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot május 

hónapban, kikelte után pedig vagy szétültet¬ 
jük vagy ritkítjuk. 

PÓKVIRAK. Ezen sajátságos kinézésű vi¬ 
rág nagyon szép és alkalmas oly helyekre, 
ahol 3—4 láb magasra felnőhet. A fenti elne¬ 
vezést azért kapta, hogy tökéletesen hasonlít 
az eleven pókhoz. Vegyes szinekben. Adag 
10c. 

REZEDA 
REZEDA, Nagy virágú. Legismertebb és legkedveltebb 

virágaink egyike, telve tömören egymást éró virágokkal. 
Cserépben is tenyészthetők. Adag 10c. 

PORTULAKA 
TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot május hónapban 

szabadba, állandó helyére és kikelte után kissé kirit- 
kitiuk. Salpiglossis 
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SALVIA 
TENYÉSZTÉSE: A magot melegágyba, vagy edénybe 

vetjük, amit meleg, napos helyen és nedvesen tartunk. Május 
végén kiplántázzuk a szabadba. 

SALVIA SPLENDENS. Gyönyörű virágnövény, ragyo¬ 
gó tűzpiros virágokkal. Csoportokban nagyon szép és cse¬ 
repekben tenyésztve is alkalmas. Adag 10c. 

SZALMAVIRÁG 

TENYÉSZTÉSE: Már¬ 
cius-áprilisban vagy ké¬ 
sőbb vetjük a magot. Má¬ 
jus végével kiültetjük a pa¬ 
lántákat jó kerti földbe. 

SZALMA VIRÁG. Egyi¬ 
ke a legjobb tartós virá¬ 
goknak. Nyári és téli csok¬ 
rokban nélkülözhetetlen. 
Télire szárogatva vágjuk le 
a virágot hosszú szárakkal, 
amikor háromnegyed része 
ki van nyilva, szedjük le a 
levelét és kössük csomók¬ 
ba, akasszuk fel sötét, szá¬ 
raz helyre, fejjel lefelé, a 
mig teljesen ki nem szárad, 
amikor lehet csokrokba 
használni. Ezen keverék a 
legszebb fajokból van ke¬ 
verve. Adag 10c. Szarkaláb 

SZARKALÁB 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot tavasszal ki a szabad¬ 
ba, jó porhanyós földbe. Kora nyártól őszig virít. 

SZARKALÁB, Kevert. Remek szép égszínkék, rózsaszínű és fehér 
virágú becses kerti 
virág. Nagyon szép 
csokrokat alkot. — 

Salvia Adag 10c. 

SZÉK FŰK 

TENYÉSZTÉSE: Vetendő április vagy má¬ 
jusban cserepekbe, vagy ládákba, amelyeket me¬ 
leg, napos helyre helyezünk, ahol őket nedve¬ 
sen tartjuk. Kissé homokos talajt kedvelnek. 
A szekfüket kikeltük után pikirozzuk, később 
pedig a szabadba kiültetjük. 

MARGIT SZEKFÜ. A legszebb és a legis¬ 
mertebb szekfü az összes szabadban! tenyésztett 
szekfük között. Virágböségük mesés, színgaz¬ 
dagságuk felülmúlhatatlan, virágjai teljesek es 
kitűnő illatnak. Magvetése után pár l^étre kez¬ 
dik a virágzást és szakadatlanul virágzik, mig 
csak a fagyok be nem állnak. Nagyon kevés ta¬ 
karóval ki telel és tavaszon újra korán kezdi a 
virágzást. Adag 15c. 

TELJES KERTI SZEKFÜ. Kiváló finom mi¬ 
nőségű, csupán teljes virágokat eredményező 
mag. Különös diszkeverék a leggyönyörűbb szí¬ 
nekben. Adag 15c. 

CSILLAG SZEKFÜ. Rendkívül szívós, gazdag és 
gyors növésű faj. Ha ez évben vetjük el a magot, a 
jövő évben korán virágzanak. Adag ÍOc. 

TELJES kínai SZEKFÜ. Egynyári igen kedves 
és illatos virágokkal. Bőven virit egész őszig. Gyönyö¬ 
rű szinkeverékben. Növése 10—12 inch magas, ezért 
nagyon alkalmas ágyak szegélyének, vagy utak mellé 
hosszan ültetve. Adag lOc. Margrit Szekfü 
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ÚJDONSÁG! 
CHABAUD SZEKFÜ. Ó riási virágú, rendkí¬ 

vül kitartó fajta teljes szekfü, 90 százalékon felüli 
teljes virágokkal, gyönyörű szinváltozatban, a leg¬ 
jobb ami csak létezik. Kertjeinknek ezt a pom¬ 
pás díszét egy virágbarátnak sem szabadna figyel¬ 
men kivül hagynia. Ami legértékesebbé teszi az, 
hogy vetése után 4 hónap múlva teljes virágzásá¬ 
ban gyönyörködhetik. Január-február hónapokban 
elvetve júliustól novemberig diszlenek és ha szep¬ 
temberben cserepekbe ültetjük, egész télen át vi¬ 
rágzik. — A következő színekben kapható; Vér¬ 
vörös, sárga, világos rózsaszín, sötét rózsaszín, 
scarlát és fehér. Adag 10c. 

TOLLAS SZEKFÜ. Nagy virágú, a két éves szek- 
füfajhoz tartozó fajta, a kertben csokorkötéshez kitü¬ 
nően használható. Pompás, teljes fajok, vegyesen. 

Adag 10c. SARKANTYUKA 

TENYÉSZTÉSE: Vessük a magot ki a szabad¬ 
ba április-májusban. Különösen napos helyen és 
minden kerti földben nagyon diszlik. 

TÖRPE SARKANTYUKA, yegyes. A törpe sar¬ 
kantyúba legjobban használható szegélyzetek létesí¬ 
tésére és sokféle színek által nagyon hatásosak. Cse¬ 
répben való tenyésztésre is nagyon ajánlható. Ve¬ 
gyes színekben. Adag 10c. 

SZERELEM VIRÁG (Nigella) 
SZERELEM VIRÁG (Nig-ella). Egyike a legszebb egynyári 

virágoknak. Virágja szine fehér és kék, illata kitűnő, a virág¬ 
ját hosszú szárakon hozza és a vékony, cérna alakú levelei a 
virágját teljesen körülveszik s minden egyes virág koszorú ala¬ 
kot mutat. A palánták kifejlődnek láb magasra és úgy a 
szárazságot, mint a hideget nagyon birja. Virágjait egész hideg 
őszig folyton hozza, elsőrendű vágott virágot szolgál, csokrok¬ 
hoz pedig nagyon becses. Adag lüc. 

SCHIZANTHUS (Lepke Virág) 
SCHIZANTHUS (Lepke Virág). Egyike a legszebb és legdí¬ 

szesebbeknek az egynyári virágok között. A palánták fölemel¬ 
kednek 1—2 láb magasságra és a mag vetése után pár hétre 
virágzásba jön. Pompás többszínű, lepke alakú virágjai, amelyek 
teljesen takarják leveleit, bámulatosak és aki egyszer ezen Lepke 
Virágot tenyészti, az a kertjéből soha ki nem hagyja. Vágott 
virágnak elsőrendű és csokorhoz felülmúlhatatlan, cserepekben 
beültetve télire pedig nagryon díszes házi virág. Adag 10c. 

Szerelem Virág 

Schizanthus (Lepke Virág) 
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NYÁRI VIOLA 
TENYÉSZTÉSE; A mag elvetése legalkalma¬ 

sabb március vagy áprilisban. Vessük a magot 
ha lehet, homokos földdel telitett ládikákba, vagy 
cserepekbe, amelyek napos, meleg helyre teendők 
és ott nedvesen, de nem túlságosan vizesen tartan- 
dók. A növényeket átültetjük, ha már elég erősek. 

NYÁRI VIOLA. Teljesen vegyes. A legszebb 
fajok és legteljesebb virág szinkeveréke miatt. Du¬ 
sán virágzik és illata a legkellemesebb az összes 
nyári violák közt. Adag 15c. 

TÉLI VAGY SÁRGA VIOLA 
TENYÉSZTÉSE: Március vagy áprilisban a 

magot elvetjük a nyári violák magjához hason¬ 
lóan és a növényeket is hasonlóan kezeljük a/ 
őszig, amikor a sárga violákat fölszedjük és cse¬ 
répbe ültetjük. 

TELJES SÁRGA VIOLA. Ezen téli viola faj 
igen nagy, gyönyörűen alakitott aranysárga ár¬ 
nyalattal és erős illattal. Adag 15c. 

Nyári Viola 

ZINNIA vagy RÉZVIRÁG 
TENYÉSZTÉSE: Április vagy májusban vet¬ 

hetjük a magot edényekbe, vagy ki a szabadba. 
Kövér, porhanyós földben a legjobban diszlik. 

ZINNIA GYÖRGYINA VIRÁGÚ ÚJDON¬ 
SÁG. Ezen óriási virágú Zinnia egy legújabb vál¬ 
faja a Zinniáknak. Virág állása hasonlít a Györ- 
gyina virágjához. Nagyon széles, kissé göndör 
virág szirmai a legremekebb színekben változnak. 
Vegyes színekben. Adag 15c. , 

ZINNIA, Vegyes. Pompás, teljes, alakra néz¬ 
ve a Györgyikéhez hasonló a virágja, amelyek a 
leggyönyörűbb színekben fejlődnek. Virágágyak 
céljára szép alakja miatt nagyon alkalmas, szin- 
gazdag virágjai miatt pedig nagyon ajánlható bár¬ 
mely célra. Adag 10c. 

Verbéna 

VERBÉNA 
TENYÉSZTÉSE: Áprilisban vagy később vet¬ 

jük a magot. Soká el van a földben, mig csírázik. 

VERBÉNA, Vegyes. Bájos miniatűr virág, tün¬ 
döklő színezetével és soká tartó virágzatával a leg¬ 
finomabb nyári virágokkal első helyen áll. A fagy 
beálltáig folyton virágzik. 

Skarlát, adag . 10c 
Ibolyakék, adag . 10c 
Rózsaszín, adag . 10c 
Vegyes színekben, adag . 10c 

Zinnia, Györgyina virágú 

AZ ADAGONKINT HIRDETETT MAG- | 

VAKBÓL FÉL ADAG NEM ADHATÓ 
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KÚSZÓ VIRÁGOK MAGVAI 

m/Á 

Hajnalka 

Az itt felsorolt fajok a legszebb 

és leghálásabb futónövények. Nem¬ 

csak falakat, kerítéseket, porchokat 

és lugasokat futtathatunk be, de az 

ablakokat koszorús alakban besze¬ 

gélyezhetjük. Néhány fajta, mint 

a hajnalka, sarkantyuka, ládában is 

tenj^észthetök. 

KÚSZÓ SARKANTYUKA. Gyor¬ 
san fejlődő növény, könnyű kezelés, 
szép lombozat, folytonos virágzás a 
legpompásabb ragyogó színekben, 
a magasra növő sarkantyuka fajokat 
kedvelt kúszó növényekké teszik. 
Disz keverék gyönyörű színekben. 
Adag 10c. 

COBEA. Rendkívül gyorsan futó növény, 
elegáns, kecses levélzettel. Pompás falak, 
lugasok és porchok befuttatására. Virágja 
előbb zöldes, később pedig lilaszinü, harang 
alakúak. Adag 10c. 

Japán Komló 

CARDINAL VIRÁG. Futó. A leggyönyörűbb futóvirágok egyike, egy nyáron 20—24 láb magasra 
is felkuszik. Nyár közepétől egész a fagy beálltáig tele a leggyönyörűbb brilliant vörös virágfürtök¬ 
kel. Egyes virágja hasonlít a hajnalka virágjához és nagysága 2 inch átmérőben. Levelei szintén na¬ 
gyon finoman hasogatottak és magában is nagyon díszes porchok és verandák befuttatására. Adag 15c. 

HAJNALKA vagy FOLYÓKA. Pompás és gyors növésű kúszónövény, porchok befuttatására 
kiválóan alkalmas. Égszínkék, piros, fehér, stb. virágokkal. Adag 10c. 

KÜLÖNFÉLE SZOBA- ÉS VIRÁGNÖVÉNYEK 

Az alábbi növényfajokból a legszebb példányokkal rendelkezünk. 

AMARILLYS 

AMARILLYS HYBRIDA... Hagymás szobanövény re¬ 

mek brilliáns-piros orchidaszerü virágokkal. Az Ama- 

rillys virág öntözése októberben abbahagyandó, amikor 

ugyanis a gumók pihenése következik. Január és febru¬ 

árban a gumók átültetendök friss földbe és az idővel az 

öntözést is meg kezdhetjük. 1 darab 75c; 10 darab $6.00 

AUBUTILON— VIRÁGZÓ JUHAR 

VIRÁGZÓ JUHAR vagy JÁVOR. Nagyon hálás szo¬ 

banövény, növése szabályos faalaku és ágai meg is fásul¬ 

nak, jó kezelés mellett egész éven át virágzik, virágja 

színe négy színben változik. Rózsaszín, sárga, fehér és 

bordó piros. Bármely szin. 1 darab 25c; 10 darab $2.25. 

TARKA LEVELŰ VIRÁGZÓ JUHAR. Levelei fehér 

zöld csikókkal, gyönyörű növésű szobavirág, szokatlanul 

hozza narancs-sárga virágait. Nyáron szabadban szintén 

alkalmas. 1 darab 30c; 10 darab $2.50. 
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BEGÓNIA REX 

BEGÓNIA REX. Gyönyörű nagy és tarkázott 
levelii Begónia faj. Remek szobanövényt alkot. 
1 darab 35c; 10 darab $3.00. 

Rex Begónia 

PETTYEZETT LEVELŰ BEGÓNIA. Ezen 
gyönyörű Begóniának minden virágot szerető asz- 
szony szobájában meg kell lennie, amennyiben 
nemcsak virágja, de levele is egész diszt szolgál¬ 
tat házunkban, óriási levelei hosszúkás alakúak, 
tele ezüst szinű pettyezetekkel, virágja szine hó¬ 
fehér. 1 darab 30c; 10 darab $2.25. 

BEGÓNIA SEMPERFLORENS 
A Semperflorens (folytonnyiló) Begóniák a leg¬ 

könnyebben tenyészthetők. Nagyobb csoportokat 
többnyire ezekből alakítunk. Cserépben tenyészt¬ 
ve mint hálás, télen viritó szobai dísznövény hasz¬ 
nálható. 1 darab 25c; 10 darab $2.00. 

FOLYTONNYILÓ BEGÓNIA 
BEGÓNIA SEMPERFLORENS. Folytonnyiló 

apró, lecsüngő, rózsaszínű virága kedvelt dísznö¬ 
vény. Nagyon hálás. 1 darab 25c; 10 darab $2.00. 

Begónia (Pettyezett levelii) 

Folytonnyiló Begónia 

SPOTTED CALLA—TÖLCSÉRVIRÁG, 
SÁRGA 

TÖLCSÉRVIRÁG, Sárga. Virágja alakja ép¬ 
pen olyan, mint a Fehér Tölcsér virágja, csak- 
hog3' ennek levele haragos zöld és tele sűrűén vi¬ 
lágos pontokkal, virágja szine pedig sötétsárga. 
Nyáron ki van ültetve, virágszára pedig a szabad¬ 
ban néha 3 láb magasra is fölemelkedik. 1 darab 
40c; 10 darab $3.50. 

Spotted Calla 

CALLA EITHIOPICA 

TÖLCSÉRVIRÁG HÓFEHÉR. Ezen gyönyö¬ 
rű virág egyike a leghálásabbaknak a szobavirá¬ 
gok között. Nem kiván valami különös kezelést 
és mégis folyton tele van óriási nagy, hófehér, 
tölcsér alakú virágokkal. Virágja szára 25—30 
inch magas, virágja átmérője 8—12 inch. Hosszú¬ 
kás, haragos zöld levelekkel, egész éven át a leg¬ 
szebb szobadísz. 1 darab 40c; 10 darab $3.50. 



KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 41 

DRACEANA INDIVISA 

DRACEANA INDIVISA. Igen tartós és 
hálás szobanövény, hosszú, vékony levelek¬ 
kel. Remek példányok. 1 darab 25c; 10 
darab $2.00. 2 éves erős példány, 1 darab $1. 

DISZSPÁRGA 
ASPARAGUS SPRENGERI. Szobákban 

és ablakok, valamint erkélyek díszítésére, 

egyike a legszebb növényeknek. Darabon¬ 

ként 25c; 50c; 75c és $1.00. 

ASPARAGUS PLUMOSA. Szintén igen 
szép és tartós szoba dísznövény. Haj finom 
levélzete és pompás növése folytán igen 
kedvelt. 1 darab 25c; 10 darab $2.50. 2 éves 
erős példány 1 darab $1.00. 

FIKUSZ vagy GUMIFA 

Fikusz vagy Gumifa 

FICUS ELASTICA. Mindenütt jól te- 
nyész, nagy sötétzöld leveleivel emeli a szo¬ 
ba díszét. 1 darab $1.00. 

FUKSZIA 

Fukszia, Teljes Fehér 

FUCHSIA HIBRIDA. Gyors növésű, folyton 
virágzó, hálás szoba- és ablakvirág. Jó kezelés 
mellett évhosszat folytonosan virit. Teljes és 
egyszerű formában, fehér, kék és piros virággal. 
1 darab 25c; 10 darab $2.00. 

KAKTUSZ 
EPHIPHILUM KAKTUSZ. Egyike a leg¬ 

szebb szobavirágoknak. Télen karácsony tájban 
virágzik, amit el nem mulaszt egy éven sem. A 
virágja szine skarlátvörös, virágjának alakja ha¬ 
sonlít a Tátika vagy Oroszlánszáj virághoz, csak 
hogy ez a Kaktusz virág jóval nagyobb és mi¬ 
kor virágzásban van, ennél szebbet el sem lehet 
képzelni. Oltott Kaktusszal már nem szolgálha¬ 
tunk, csak 2^/4 colos cserép palántákkal, melyek¬ 
nek darabja 30c; 10 darab $2.50. 

LANTANA MÉZVIRÁG 

Lantana Mézvirág 
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LANTANA, Mézvirág. Legliálásabb és leg¬ 

szebb szobavirág, akár porchokra való beszketek- 

ben, akár cserepekben dúsan tenyészik. Ahogy 

nő, minden ágán minden levél mögött egy labdá¬ 

hoz hasonló virágot hoz, a legremekebb szinvál- 

tozatban. Skarlát, bordóvörös, sárga, fehér és 

rózsaszín. Bármely szin. 1 darab 25c; 10 darab 

$2.00. 

Muskátli vagy Mályva 

MUSKÁTLI 

MUSKÁTLI vagy MÁLYVA—PELARGO- 
NIUM ZONELA. Ezen gyönyörű teljes és egy¬ 
szerű virágú muskátlikat lehet úgy a házban, 
mint a szabadban tenyészteni. Nyáron szabad¬ 
ban a legremekebb virágágyakat képez, melyek 
egész nyáron hideg őszig folyton virítanak. Szol¬ 
gálhatunk a következő színekkel: Fehér, Skarlát, 
Vörös és Rózsaszín. Darabja 20c; 10 darab $1.75. 

TARKA MUSKÁTLI 

MUSKÁTLI TARKA. Tarka levelű muskátli. 

Levelének külseje félig fehér, belseje zöld, virágja 

pedig skarlátvörös. Legpompásabb szoba nö¬ 

vény. 1 darab 25c; 10 darab $2.00. 

OLEANDER 

NERUM OLEANDER. Pompás fácskák re¬ 
mek piros, sárga és rózsaszínekben. 1 darab 25c; 
2 éves palánta 2—3 láb magas darabja 75c; 10 da¬ 
rab $6.00. 

Oleander 

PÁLMÁK 
KENTIA BALMOREANA. Gyorsnövésü, el¬ 

sőrendű diszpálma. Nagyon egyszerű gondozás 
mellett gyönyörű példányokká fejlődnek. 10—12 
col magas. 1 darab 30c; 10 darab $2.50. 2 láb ma¬ 
gas 1 darab $3.50. 3—4 láb magas 1 darab $10.00. 

Pálma 

LATANIA BORBENICA. Valódi legyező pál¬ 
ma, fejedelmi alakkal. Levelei néha 1—2 láb szé¬ 
lesre is megnőnek és állása akár egy legyezd. 
10^—12 col magas 1 darab 30c; 10 darab $2.50. 2 
láb magas 1 darab $4.00. Tarka Muskátli 
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PÁFRÁNY 

NEPHROLEPIS BOSTONIENSIS. Szobák¬ 
ban asztalok és ablakok diszitésére a legalkalma¬ 
sabb. Szép hosszú levelekkel. Jó gondozás mel¬ 
lett néha levelei 5—6 láb hosszúra nyúlnak. Na¬ 
pot nem kíván és lehet a szobának bármely vi¬ 
lágosabb részén tartani. 8—10 col magas. 1 darab 
20c; 10 darab $1.75. 2 éves erős példányok 1 darab 
$1.00. 

Páfrány 

PETÚNIA 

PETÚNIA HIBRIDA. Teljes virágú petúniák. 
— Csodás szépségű szinfajokban. Virágjaik 
nagysága néha 3—4 col átmérőjű. Pünkösdi ró¬ 
zsához hasonlít. Piros, rózsaszín, kék és fehér 
színekben. 1 darab 2Sc; 10 darab $2.00. 

Petúnia 

Viaszvirág 

ANGOL PELARGÓNIA 

ANGOL PELARGÓNIA. Finom szobavi¬ 

rág, piros, fehér, rózsaszinü és gesztenye-barna 

tarka virágokkal. A létező legszebb pelargónia 

faj. Kelő gondozás mellett igen gyorsan fejlő¬ 

dik. 1 darab 30c; 10 darab $2.50. 

Angol Palergonia 

PLUMBAGO KÉK LABDA 

PASSIFLORA VIASZVIRÁG 

VIASZVIRÁG. Nagyon hálás futó szoba vi¬ 
rág. Gyönyörű fényes levelei és remek virágja 
nagyon értékessé teszi ablakainkat. 1 darab 25c; 
10 darab $2.00. 

KÉK LABDA. A magyar honfitársak előtt 
ezen hálás virág még nagyon ismeretlen, de annál 
inkább ismeri az amerikai nép, mert gyönyörű 
szoba- .és nyáron szabadbani virág. Virágzáskor 
tele van gyönyörű, labdaalaku, ibolyakék virágok¬ 
kal. 1 darab 25c: 10 darab $2.00. 
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BABA RÓZSA 

Baba Rózsa 
Japán! Jégvirág 

Cserép HÓNAPOS RÓZSAK 

Cserép Hónapos Rózsa 

BABY RAMBLER. Folyton virágzó cse¬ 

resznyepiros, hónapos rózsa. 1 darab 50c; 

10 darab $4.50. 

BABY RAMBLER. Folyton virágzó sö¬ 

tét rózsaszin. 1 darab 50c; 10 darab $4.50. 

ROSA SEMPERFLORENS. Cserépben nevelt 
szép alakú, folyton virágzó hónapos rózsák. Re¬ 
mek fehér, piros, sötétvörös, sárga vagy rózsa- 
szinben. 

GRUSS AN TEPLITZ. Bordópiros. 
HERMOSA. Rózsaszin. 
PERLES DE JARDINS. Sárga 
WRITE MAMMAM COCHET. Fehér 

Darabja bármely szinben 60c; 10 darab $5.00. 

JAPÁN JÉGVIRÁG. Csodálatos tartós szoba növény. Ne¬ 
velése egyszerű, mert sok vizet nem kiván, meleget is csak 
annyit, hogy meg ne fagyon. Levelei majdnem gömbölyűek 
húsosak, akár a kaktuszé. Virágja rózsaszinű és virágzás! 
ideje január hónap. 1 drb. 25c. 10 drb. $2.00, 

SUGÁR VIRÁG. Gyors növő és tartós szoba virág. Majd¬ 
nem egész éven át folyton virágzik. Virágja sugár alakban 
esünk lefelé és hónapokig eltart. Virágja szine gyönyörű 
skarlát vörös, levelei szintén szép sötétbarna szinűek. Egyike 
a leghálásabb szoba virágoknak. 1 drb. 25c; 10 darab $2.00. 

ROZMARING 

Rozmaring 

ROSMARINUS OFFI- 
CINALIS. A magyar nép ál¬ 
tal kedvelt kerti és szoba nö¬ 
vény, finom illattal. Ezen fajt 
direkt Magyarországból hozat¬ 
tuk, mivel ez sokkal erősebben 
növő és ágai szép egyenesen 
állnak. 1 darab 25c; 10 darab 
$2.00. 3 éves gyönyörű példá¬ 
nyok (12—15 inch magasak) 
szépen idomitva: 1 darab 75c; 
10 darab $6.50. 

SUGÁR VIRÁG 

Sugár Virág 

STROBILANTUS (Mágnás 

Kékvirág ) 

STORBILANTUS — Mág¬ 
nás Kékvirág. Legnemesebb 
növény úgy virágja, mint gyö¬ 
nyörű szines levelénél fogva. 
Levelei 8—10 col hosszúak, 
gyönyörű égszínkék és rózsa¬ 
szin csikókkal. Virágja szine 
ibolyakék, trombita alakúak. A 
legremekebb nyáron virág¬ 
ágyakban, úgyszintén csere¬ 
pekben. 1 darab 25c; 10 darab 
$2.00. 

Ha városában nincs express hivatal 
(Ehipress Office), nagyon kérjük a 
legközelebbi város nevét adni, ahol 

van ezen hivatalok egyike. 
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Sansevieria — Zebravirágr 

SANSEVIERIA—ZEBRA VIRÁG 
SANSEVIERIA—ZEBRA VIRÁG. Elneve¬ 

zését azért kapta a zebráról, mert hosszú húsos 
kardlevelei keresztben tele vannak fehér csikók¬ 
kal, éppen úgy, mint a zebra. Egyike a leghálá- 
sabb szobanövényeknek, birja a nedvességet, szá¬ 
razságot, gőzt egyaránt. Levelei néha 3 láb ma¬ 
gasságra is felnvulnak. 1 darab 40c; 10 darab $3.50. 

UJ SÁRGÁZOTT LEVELŰ 
ÚJFAJTA ZEBRA VIRÁG. Ép olyan, mint 

a fenti, csak hogy ez sárga, csikozott, a fenti pe¬ 
dig fehér. 1 darab 40c; 10 darab $3.50. 

CSERÉP SZEKFÜ 

DIANTHUS CAROPHYLIS FL. PL. 
A rózsán kivül a legelőkelőbb helyet fog¬ 
lalja el a szekfü. Pompás fehér és rózsa¬ 
színekben. 

HARLOWARDEN. Bársony sötétvörös. 
ROSE ENCHANTRES. Sötét rózsaszínű 
WHITE ENCHANTRES. Tiszta fehér. 
KANÁRI SÁRGA. 

Bármely színből 1 darab 25c; 10 darab 
$2.00. 

SAXIFRAGA (SZAMÓCA MÁLYVA). 
Polnanövény kitűnő akár porcsokra való 
beszketekben, akár cserepekben dúsan te- 
nészik. Levelek felső színe zöld fehér csíkok¬ 
kal, az alsó színe pedig vörös. Az anya pa¬ 
lánta lecsüngő indákat hajt lefelé, melyek 
18—20 col hosszúak és tele gyönyörű díszes 
levelekkel. Virágja gyönyörű fehér, melyek 
sárga és vörössel vannak pettyezve. 1 darab 
25c; 10 darab $2.00. 

vanília 
HELIOTROPPIUM. Igen kedvelt virág- 

ágyi növény, lila színű és kitűnő illatú vi¬ 
rágokkal. 1 darab 20c; 10 darab $1.50. 

TÉLIZÖLD, TARKÁZOTT LEVELÓ. 
Ezen gyönyörű kúszó (futó) növény úgy 
szobadísznek, mint lecsüngő virág kosár és 
porch (Verenda) virág ládikák ültetésére 
igen alkalmas. Zsinórhoz hasonló hajtásai 
teljesen lecsüngnek. Virágot ugyan nem 
hoz, de fehérrel tartkázott levelei gyönyörű 
látványt nyújtanak. Cserépbe (tégely) 1 da¬ 
rab 20c; 10 darab $1.50. Cserép Szekfü 
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EGY és MÁS A RÓZSAFÁKRÓL 
AZ ÜLTETÉS IDEJE. A bokorrózsák 

és a futórózsák legalkalmasabb ültetési ide¬ 
je az ősz, vagy a tavaszi máraius és április 
hónapok, amilcor a rózsák a leggyorsabban 
gyökereznek és ugyanabban az évben gaz¬ 
dagon virítanak. 

KEZELÉS a MEGÉRKEZÉSKOR. Ha 
a rózsák gyökerei megérkezésükkor száraz¬ 
ságot mutatnának, tegyük a gyökereket víz¬ 
zel telt edénybe egy napig, ha pedig a ró¬ 
zsák szárai is fonnyadtak volnának, ássuk 
be őket a földbe és takarjuk be az egész 
rózsátokét úgy, hogy teljesen takarva le¬ 
gyenek azok nedves földdel s csak két-ha- 
rom nap múlva vegyük ki onnan őket, ami¬ 
kor már teljesen felfrissültek és ültessük 
őket állandó helyükre. A kipakolásnál arra 
is nagyon vigyázzunk, hogy az a nap me¬ 
lege és szelek által védett helyen történjék. 

A RÓZSAÁGY FEKVÉSE. Ha csak le¬ 
het, napos és zord északi szelektől védett 
helyet válasszunk ki a rózsaágyak részére. 

A TALAJ ÉS ANNAK ELKÉSZÍTÉSE. A ró¬ 
zsafajok legjobban diszlenek tápdus, agyagos talaj¬ 

ban, de mindazonáltal kitünően diszlenek bármely 
kerti földben is. Mielőtt a rózsák ültetéséhez fog¬ 
nánk, forgassuk meg a talajt (ássuk fel) 1—2 láb 
mélységre és ha nem lévén elég tápdus, azt jól 
érett tehén- vagy lótrágyával összevegyitjük. 

AZ ÜLTETÉS. Ássuk a gödröket oly tágasra, 
hogy elég nagyok legyenek a gyökerek kényelmes 
befogadására. Ültessük a rózsákat oly mélyre, 
mint a faiskolánkban voltak ültetve. Továbbá 
az ültetésnél ügyeljünk arra is, hogy a föld felső 
része (humus) jusson közvetlen a gyökerekhez és 
a föld szilárdan oda legyen tapadva a gyökerek¬ 
hez. 

A METSZÉS. A rózsafákat általánosan az 
egész rajta növött ágakkal küldjük szét, amiket 
hibás volna úgy elültetni, ahogy megkapjuk, ha¬ 
nem az újonnan ültetett rózsákat, ha azok tavasz- 
szal vannak ültetve, 3—4 ágra hagyjuk csak meg, 
a többi ágakat pedig éles késsel, vagy kerti olló¬ 
val levágjuk; a meghagyott ágak pedig 3—4 szem¬ 
re visszavágandók és csak tavasszal kell azokat 
is visszavágni az előbbeni mód szerint. Az ily mó¬ 
don metszett rózsák biztos eredményt és bő vi¬ 
rágzást hoznak. Ültetés után a rózsák jól beön- 
tözendők. 

A TOVÁBBI GONDOZÁS. El ne mulasszuk 
a gyökérről és a törzsről jövő vad hajtásokat éles 
késsel simára levágni és viritás után az elvirágzott 
rózsavirágokat mindig leszedjük, úgyszintén a ro¬ 
varokat is gondosan le kell szedni, ha azok mutat¬ 
koznának a rózsaleveleken. 

Téa-Hybrid folyton virító Magastörzsü Rózsák 
örömmel adjuk tudomására az igen tisztelt vevőinknek, hogy ismét szolgálhatunk 

magastörzsü rózsákkal, a legszebb színekben. A magastörzsü rózsafáink 2 éves, erőteljes 

példányok, A—5 láb magas törzsekkel és bő gyökérzettel. A kiültetés első év^en bő 

virágzást fejlesztenek. 
MAGASTÖRZSÜ RÓZSÁINK. A legszebb s a 

legújabb 15 külön faj a legremekebb bordó, piros, 
rózsaszín, fehér fis sárga színekben. 1 darab $3.00; 
10 darab $27.50. 

Magastörzsü rózsákkal csak bizonyos számmal 
szolgálhatunk, tehát azért kérjük az igen tisztelt ve¬ 
vőinket, aki óhajt ezen rózsákból rendelni, az szives- 
kedjék a rendelését korán beküldeni, mert már az el¬ 
múlt éveki rendelésekről tudjuk, hogy nem fog jutni 
minden magastörzsü rózsakedvelő vevőinknek. 

BABARÓZSÁK 
TÉLÁLLÓ—FOLYTONVIRÁGZÓ 

Alacsony növésük miatt igen jól alkalmazhatók 
szegélyezésre csoportokban és sírokon. 

ELLEN POULSON, fénylő sötét rózsaszín. 1 da¬ 
rab 50c; 10 darab $4.00. 

MRS. E. CAVELL, sötétpiros. 1 darab 50c; 10 
darab $4.00. 

LOCCARNO, cseresznye piros. 1 darab 50c; 10 
darab $4.00. 

MAGNIFIQUE, világos rózsaszín. 1 darab 50c; 
10 darab $4.00. Magrastörzsü Rózsa 
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Legújabb folytonvíritó Bokor Tea Rózsák 
BÁRMELY RÓZSA EZEN OLDALON 85c DARABJA. 

BETTY UPRICHARD. Bámulatos uj faj, szine karmin- 

ba hajló lazacszin, remek virág forma, kitűnő illatú, erő¬ 

teljes, edzett növésű, nagyon dús virágzó és teljesen télál¬ 

ló. A legajánlatosabb tearózsa a házi kertek és rózsaágyak 
részére. 

DAME EDITH HELEN. Gyönyörű uj faj, fénylő tisz¬ 
ta rózsaszin, óriási telt virágú igen illatos, hosszuszáru, tel¬ 
jesen télálló, lisztharmatmentes növény. Fényeszöld lom- 
bozatu, rendkívül dús virágzásu. Egyike a legkedveltebb 
rózsaszin fajoknak, nagyon ajánlható. 

E. G. HILL. A legújabb és a legnagyobb folytonviritó 
tearózsa. Szine fénylő skarlát, sötét piros árnyalattal. Na¬ 
gyon erős növő, dús virágzó és kitűnő illatú, a levelei fény¬ 
lő zöldek. 

ETOILE I>E HOLLAND. Gyönyörű rózsa újdonság, 
ragyogó sötétpiros virágai miatt egyike a legjobb és leg¬ 
szebb a piros folytonviritó rózsák között. Virágai óriási 
nagyra fejlődnek, kűlönnösen jóillatu. Júniustól egész hi¬ 
deg őszig virit, rózsakertekböl nélkülözhetetlen. 

JOANNA HILL. Kitűnő sárga rózsa, az üvegházi vi¬ 
rágtenyésztők a legelső sárga rózsának ismerik. Pompás 
aranysárga virágai igen nagyok, bimbója remek alakú, 
hegyes, kemény, a rózsát hosszú szárakon hozza, fényes¬ 
zöld lombozatu, rendkívül dús virágzásu és kitűnő illatú. 
Rózsa kertekből nélkülözhetetlen. 

RÉV. F. PAGE ROBERTS. Kitűnő uj folytonviritó tea¬ 
rózsa faj, kecses hosszú alakú bimbókkal, virágja szine 
aranysárga, zergesárga erezettel, egyike a legkedveltebb 
uj rózsa fajnak, nagyon szép formájú, erős illatú és dúsan 
virágzó, teljesen télálló. 

E. G. Hül 

Ha városában nincs express hivatal 
(Express Office), nagyon kérjük a 
legközelebbi város nevét adni, ahol 

van ezen hivatalok egyike. 

Joanna Hill 

TALISMAN. A rózsák királya, e ró¬ 
zsa újdonság bámulatba ejtett mindenkit, 
aki csak a rózsa kiállitásokon jelen volt. 
Minden egyes kiállitáson az első arany 
érmet nyerte el, azon felül az úgy neve¬ 
zett COOLIDGE elnök horticultural 
arany érmet is megkapta. A rózsa több 
szin árnyalatban változik, arany fénylő 
bronz, sárga, sötét rózsaszin és rózsaszin. 
A bimbók hosszúak és teljesek, a rózsa 
kitűnő illatú folyton viritó és nagyon dús 
növő. 

MARION QRAN. Gyönyörű uj faj szi¬ 
ne sárga kinyilt korában, a szirmok külse¬ 
je sárgák, a belseje pedig gyönyörű mus¬ 
kátli skarlát zergesárga erezettel, nagyon 
erős növő és jó illatú. 

FEU JOSEPH LOOYMANS. Kitűnő 
rózsaujdonság, szine narancs sárga gyö¬ 
nyörű hosszú bimbókkal, kitűnő illatú 
és nagyon erős növő. 

HAWLMARK CRIMSON. Egyike a 
legszebb és a legjobb a piros szinű ró¬ 
zsák között. Szine gyönyörű bársony 
sötét piros, dús virágzó és kitűnő illatú. 
A rózsák szirmai éjjel bezáródnak mint a 
lepkének a szárnva. 

MISS RpWENA THOM. Óriás virá¬ 
gú rózsa újdonság. Gyönyörű sötét ró- 
zsaszinű rózsa faj. Egyike a legnagyobb 
rózsáknak, a rózsák kifejlődnek 5—6 col 
átmérő nagyságra, bimbós, mint kinyilt 
állapotban változatlan szépek maradnak. 

KÜLÖNÖS ALACSONY ÁRAJÁN¬ 
LAT. A fenti fajokból bármely hat 
darab rózsát házhoz szállítjuk, postán 

bérmentve $4.50. 
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Legújabb és legszebb Folytonviritó Tearózsa 

ÚJDONSÁGOK 
Mindezen 5 faj megnyerte a rózsa kiállításokon az első arany serleget. 

Olympiad 

OLYMPIAD. Legújabb folytonviritó tea¬ 
rózsa újdonság. Ezen gyönyörű uj vörös ró¬ 
zsa újdonságot 1933-ik év tavaszán mutatták 
be először az ATLANTIC CITY virágkiállí¬ 
táson, ahol az első aranyérmet nyerte meg. 
A bimbók hosszúak és hegyesek, bimbóko¬ 
rukban a színük tűzpiros, kinyiltan pedig a 
szirmok alsó részei narancsvörössel erezett. 
Rendkívüli szép alakú, kitűnő illatú, 
dusvirágzó és erőteljes növésű, fénylő 
zöld lombozattal. Lisztharmatnak tel¬ 
jesen ellenállő. Az utolsó években for¬ 
galomba hozott rózsák között a legel- 
söbbrendü. Házi kertekből nélkülöz¬ 
hetetlen. 1 darab $1.00. 

PRESIDENT HOOVER. Egy má¬ 
sik uj faj tea rózsa újdonság, ennél 
szebbet már igazán nem lehet képzel¬ 
ni, ezt a rózsát az 1931-ik év tava¬ 
szán mutatták be először a virágkiál¬ 
lításon, a színét a Talisman rózsáéhoz 
lehet hasonlítani. A rózsák nagyon 
sok gyönyörű színekben változnak, 
mint rózsaszín, tüzes skarlát, sárga és 
narancssárga. A bimbók nagyon hosz- 
szuak és hegyesek, a rózsák nagyon 
teljesek és kitűnő illatnak. Dús növő 
és bő virágzó, a rózsáit egyenes, hosz- 
szu szárakon hozza, levelei fénylő zöl¬ 
dek. Egész júniustól a fagy beálltáig 

folyton virágoznak. A mi palántáink 
erős, 2 éves gyökeres példányok. 1 
dafab $1.00. 

GOLDEN DAWN. Feltűnő szép, 
folytonviritó rózsa újdonság. Minden 
egyes kiállításon az első aranyérmet 
kapta. Színe gyönyörű citromsárga, 
bimbója hosszú és teljes, felnyílva 
szinte teljes nagy virágra fejlődnek. 
Kitűnő illatú, igen dúsan virágzó, erő¬ 
teljes növésű, igen ajánljuk minden 
rózsakedvelő vevőnknek. 1 darab $1.00. 

AUTUMN. Uj gyönyörű tea rózsa 
faj. Pompás égetett narancsszínű, gaz¬ 
dag piros színnel árnyalt, virágai igen 
nagyok, bimbója remek alakú, hegyes, 
kemény, hosszuszáru fényes zöld lom- 
bozatu, rendkívül dús virágzásu, igen 
értékes faj. Egész júniustól hideg 
őszig folyton virágzik. Egyike a leg¬ 
díszesebb kerti rózsáknak. 1 db. $1.00. 

MARGARET McGREDY. Uj gyö¬ 
nyörű tearózsa faj. Nagy, teljes virá¬ 
gú, a színe teljesen elüt a többi ró¬ 

zsák szineitól, gyönyörű török vagy orientál 
vörösek, kinyílva pedig átváltoznak karmin- 
rózsaszinre. Nagyon bokros és erős növő, 
kitűnő illatú, remek alakjával a legszebb vál¬ 
fajok közé tartozik, egész a fagy beálltáig 
folyton hozza gyönyörű szép rózsáit. Igen 
ajánljuk minden egyes rózsakedvelő vevőnk¬ 
nek. 1 darab 90c. 

Golden Dawn 
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TEA HYBRID FOLYTON VIRÍTÓ BOKOR RÓZSÁK 

Bármely Rózsa ezen oldalon 75c darabja 

I 

I 

TEA-HYBRID RÓZSÁK. A rózsafaj ma két¬ 
ségkívül a létező legszebb virág. Fajának szép 
növése, gyönyörű alakú virágainak teához hason¬ 
ló illata és egyébb kiváló tulajdonsága folytán a 
rózsabarátok kedvence, mert kora tavasztól egész 
hideg őszig sokkal kényesebbek, mint a Remon- 
tant-fajok és korai, jó téli takarást igényelnek. 

C. K. DOUGLAS. Ezen rózsaujdonság London¬ 
ban 1926-ban az elsó arany serleget nyerte el a 
rózsa kiállításon, remek sötét bársony vörös színe 
és erős növése miatt. Bimbók hosszúak és hegye¬ 
sek, melyek a legremekebb virágokká fejlődnek, 
illatuk felülmúlhatatlan. 

COLUMBIA (Tea-Hybrid). Nagyon kedvelt, 
pompás rózsafaj. Növése erős. Virágja igen 
nagy, gyengén ezüstös rószaszinüek. Rendkívül 
dúsan virágzó és illatú virágokkal. 

DUCHESS OF WELLINGTON. A legismer¬ 
tebb és a legszebb az összes sárga tea-rózsa új¬ 
donságok között. A bimbók szép hosszúak és he¬ 
gyesek, melyek kifejlődnek a legszebb kétszínű 
rózsákká. A virágszirmok nagyok, melyeknek a 
külső oldalai sáfrán sárgáról rézvörös árnyalattal 
változnak, nagyon dús virágzó és erős növő. 

MRS. CHARLES RUSSEL. Nagyon teljes 
virágú. Karmin szinü rózsa újdonság. Nagyon 
bokros és erős növő. Virágjait erős hosszú szá¬ 
rakon hozza, amelyek úgy száron, mint vágva a 
vízben nagyon sokáig tartanak. 

MRS. L. SWISHER. Ezen rózsaujdonság bá¬ 
mulatos erős növésű s nagyon ágazik, levelei fény¬ 
lő zöldek, virágait nagy mennyiségben hozza, a 
bimbók gyönyörű hosszú alakúak. Színe kinyílt 
korában rózsaszínű, a hegyén kissé világosabb ró¬ 
zsaszín árn3^alattal, kitűnő illatnak, rózsakertekbői 
nélkülözhetetlen. 

MRS. AMBROSE RICCARDO. Ó riási teljes vi¬ 
rágú, halvány rózsaszín tea rózsa faj, egyike a 
legerősebben növő tea rózsáknak. Alakja bimbó 
korában hosszas, kinyiltan pedig a legteljesebb, 
kitűnő illatú. 

MRS. E. P. THOM. — Egy másik rózsa-újdon¬ 
ság. — Mielőtt ezen rózsát a vevöközönségnek 
áruba bocsájtottuk, három évig kísérleteztek, hogy 
elnyerjenek egy olyan szinü rózsát, amely még 
eddig nem létezett és nagy, fárasztó kisérletezés 
után sikerült egy teljes, titzsta szinü, citromsárga 
rózsát kifejleszteni. Amerika legnagyobb rózsate- 
nyésztöi megállapodtak e citromsárga rózsafaj 
mellett, mert a legtisztább és a legszebb az ösz- 
szes sárga rózsák között. 

MME. ALEXANDRE DREUX. Különös szinü 
rózsafaj. A rózsák külseje sárga, belsörésze pedig 
naran színűvé változnak. A bimbk kicsik és he¬ 
gyesek, dús növő, kitűnő illatú. 

Mrs. G. A. Van Kössem 

Wilhelm Kordes 

SOUVENIR DE CLAUDIUS PERNET. Az 
úgynevezett rózsák arany királya. Ezen gyönyörű 
rózsaujdonság remek színénél, bő virágzásánál és 
erős növésénél fogva a legelső helyet foglalja el 
az összes rózsák között. Virágja színe sötétsár¬ 
ga, alakja bimbó korában hosszas, kinyiltan pedig 
a legteljesebb. Levelei haragos fénylő zöld, szára 
pedig teljsen tüske nélküli. 

VILLE DE PARIS. Sáfrán sárga szinü rózsa, 
amelyet a legmelegebb nap sütése sem tud színén 
változtatni. Nagyon dús növő, levelei fénylő zöl¬ 
dek, melyek egész a fagy beálltáig a szárakon ma¬ 
radnak. Kitűnő illatú. 

PADRE. Nagyon szép fél teljes rózsa. Szinc 
gazdag réz skarlát, virágjait hosszú szárakon hoz¬ 
za. Erős növő és nagyon dús virágzó. Kitűnő 
illatú. 

WILHELM KORDES. Különös szin válto¬ 
zatban játszó. Német faj rózsa újdonság. Színe 
nagyon változik pirosról rózsaszínre és sárgára. 
A bimbók nagyok és hegyesek, melyek gyönyörű 
teljes rózsának nyílnak. Különösen jó illatú és 
nagyon bő virágzó. Rózsa kertekből nélkülözhe¬ 
tetlen. 

KÜLÖN ALACSONY ÁRAJÁNLAT. A FEN¬ 
TI FAJOKBÓL BÁRMELY HAT DARABOT 

HÁZHOZ szállítjuk POSTÁN, 
BÉRMENTVE: $4.00. 

i 
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Elsőrendű folyton virító bokor rózsák, 

bármely faj, ez és az 51-ik oldalon, 

GQc darabja. 

BETTY (Tea-Hybrid). A legszebb fehér tearózsa, amely 
eddig tenyésztve van, miért is minden kertben található. Fá¬ 
ja elegáns elágazó, levelei mély zöldek, virágai ideális alakú¬ 
ak, gyengén tejszín fehéfek ,s a legkellemesebb illatuak. 

ELDORADO. Igaz tiszta citromsárga szin. Virágai igen 
nagyok, bimbója remek alakú, hegyes, kemény, Iiosszuszáru, 
melyek a legszebb citromsárga szinre nyílnak, fényes zöld 
lombozatu, rendkívül dús virágzásu, pompás illatú. Az egye¬ 
düli tiszta citromsárga rózsafaj. 

Eldorado 

EDEL. Ezen rózsaujdonság a legszebb és a legnagyobb 
virágú az összes eddig termelt fehér rózsák között. Virágai 
szine tiszta fehér, melyek nagyok és teljesek, a növése na¬ 
gyon dús és egész nyáron át hideg őszig folyton hozza gyö¬ 
nyörű, nagy, szép teljes rózsáit, illata kitűnő. 

GENERAL McARTHUR. A legajánlatosabb tearózsa házi 
kertek és rózsaágyak részére. Bimbója kecses, megnyúlt, a 
virágjának szine pedig remek skarlát fénylő vörös. Nagyon 
hálásan virágzik. 

LOS ANGELES. Ezen gyönyörű ró¬ 
zsaujdonság Amerika leggyönyörűbb 
államában, Californiában lett feltalál¬ 
va és California legszebb városa nevé¬ 
ről lett elnevezve. Los Angeles. Nö¬ 
vése a legerősebb az összes tearózsák 
között, a virágszárak néha három láb¬ 
ra is fölemelkednek, virágnagysága 
bámulatosan nagy, majdnem akkora, 
mint a nagyon ismert Paul Neyron 
rózsák. Virágja szine szirmok külső 
széle tüzes rózsaszín, beljebb a szir¬ 
mok bronz színűek, legközépen arany¬ 
sárga. 

MAY WETTERN. Nagyon szép uj 
rózsafaj. Szine; a szirmok külseje sö¬ 
tét rózsaszín, a belső része pedig vi¬ 
lágos szanmon rózsaszín. A bimbók 
óriási nagyok, hosszúak és hegyesek. 
Dús növő és bő virágzó. 

Mrs. Áron Ward 

GRUSS AN TEPLITZ. Ugyan nem újdonság, de egyike 
a legszebb és legbővebben virágzó tearózsa fajnak. Szine re¬ 
mek fénylő hársony-piros és kitűnő illatú, egy-egy bokron 
25—30 gyönyörű rózsa diszlik, tavasztól egész a fagy beáll¬ 
táig folyton virit. Egyike a legdíszesebb kerti rózsáknak. 

JONKHEER J. L. MpCK. Ezen rózsaujdonság az egye¬ 
düli, melyre az ezüst szint rá lehet fogni. A virágszirmok 
külső széle gyenge rózsaszín, a virág belseje pedig valódi 
ezüst szin. Ezen gyönyörű rózsa több kiállításon 2 aranyér¬ 
met és 5 első dijat nyert. Növése legerősebb az összes tearó¬ 
zsák között. 

LADY HELLINGDON. Gyönyörű alakú, szalmasárga ró¬ 
zsafaj.. Rendkívül erőteljes növfisű, fénylő, zöld lombozattal, 
kitűnő illatú, igén dúsan virágzik. 

MRS. ÁRON WARD. Folyton vi¬ 
rító tearózsa faj, remek, kecses hosz- 
szu alakú bimbókkal. Virágja szine na¬ 
rancssárga, melyek külön krém-sárga 
árnyalattal változnak. E fajrózsa már 
évek óta az első helyet foglalja el a 
kisebb bimbóju sárgarózsák között. 
Nőknek mint bokréta rózsa; kitűnő il¬ 
latú és bő virágzó, levelei gyönyörű 
fénylő zöldek, melyeket a növény meg¬ 
tart, mig csak le nem fagynak. Na¬ 
gyon ajánlható mint kerti rózsa. 

KÜLÖNÖS ALACSONY ÁRAJÁN¬ 
LAT! A fenti és az 51-ik oldalon levő 
fajokból bármely tiz darab rózsát 
házhoz szállítunk, bérmentve $5.00. 
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Folytatás—Folytonviritó Bokor rózsák Darabja 60c 
MADAME EDWARD MAWLEY. Gyö¬ 

nyörű bársonypiros tearózsa. Virágjai óriási 
nagyok és teljsek, növése dús és kora tavasz¬ 
tól hideg őszig virágzik. 

Ophilia 

MADAME EDOUARD HERRIOT. — 
Ezen gyönyörű rózsa-újdonság az 1913 évi 
rózsakiállitáson Londonban az arany serleget 
nyerte el. Remek színezete és bámulatos erős 
növése, megnyerte a közönség tetszését. Szí¬ 
ne, mielőtt kinyílik, rézvörös, sárga, rózsaszín 
árnyalattal, mikor kinyílik, szinte rézvörös 
lángszin és skarlát árnyalattal. Mivel színét 
teljesen megnevezni senki sem tudja, így ha¬ 
sonlították ahhoz a színhez, mikor a nap 
rézvörösre veti sugarait. 

MME. JULES BOUCHE. Kitűnő télálló 
és erős növő folytonviritó tearózsa faj. Szí¬ 
ne gyönyörű tiszta fehér. Dús virágzó és ki¬ 
tűnő illatú. A szép rózsáit hosszú szárakon 
hozza levelei fénylő zöldek. A legelsőbb ren¬ 
dű fehér kerti rózsa. 

MRS. CAROLINE TESTOUT. Nagyon 
szép telt virágú rózsa faj. Szine gyönyrű 
ezüst rózsaszín, amelynek kinyílt korában a 
rózsának a közepe cseresznye pirosban változ¬ 
nak. Kitűnően bírja a telet és különösen jó 
illatú. Elsőrendű kerti rózsa. 

OPHILIA. Legújabb és leggyönyörűbb 
sárga rózsák egyike, amerikai találmány, egy 
bostoni rózsakertész mutatta be a bostoni 
rózsakiállitáson 1914-ben és az első arany ér- 

Willowmere 

RADIANCE. Kitűnő télálló, és erős növő folyton- 
nyiló tearózsa faj. Ezen rózsa egyike a legjobb kerti 
rózsáknak, szine gyönyörű világos rózsaszín, ezűst- 
szin árnyalattal. Virágjait erős, hosszú szárakon hoz¬ 
za, amelyek úgy a száron, mint vágva a vízben, na¬ 
gyon sokáig tartanak. 

WILLOWMERE. Ezen gyönyörű rózsát egy hol¬ 
landi kertész állította elő és először a chicagói kiál¬ 
lításon lett a közönségnek bemutatva, ahol is az első 
dijat nyerte el. Szine bimbó korában skarlát vörös, 
a hegyén kissé világosabb árnyalattal, mikor pedig ki 
van nyílva virágja csésze alakú, közepén sötét sárga, 
szélein világos rózsaszínből láng-szinbe váltakozik. 

met nyerte vele. Szine bimbó korában gyönyörű 
bronzvörös és sárga árnyalattal, kinyílt korában a leg¬ 
tisztább brilliant narancssárga. 

VÖRÖS RADIANCE. Igen nagy, telt virágú, kü¬ 
lönösen jóillatu ragyogó sötétpiros virágai miatt egyi¬ 
ke a legkedveltebb piros rózsáknak. Ezen rózsa vál¬ 
faja a Radiance rózsának, nagyon erőteljes növésű, 
telt virágú, igen ajánlható házi kertek részére. 

Remontant Télálló Bokor Rózsák 
BÁRMELY FAJ DARABJA 50c 

FRAU KARL DRUSCHKI, vagy SNOW 
QUEEN (Remontant). Virága szine gyönyörű fe¬ 
hér, legcsekélyebb más árnyalat nélkül. Bimbói 
gyönyörű szép, hosszú, megnyúlt alakúak. Növé¬ 
se igen erőteljes. 

J. B. CLARK (Remnant). Gyönyörű nagyvirágu 
rózsafaj. Szine fénylő skarlát, melyek sötét árnya¬ 
lattal változnak, E fajrózsa a remontant rózsák kö¬ 
zül legjobban hasonlít a tearózsákhoz, mivelhogy 
folyton virágzik, de a növése pedig remontant. 

PAUL NEYRON. (Remontant) Nagyon erős 

növésű. Virágai nagyok, mély rózsaszínűek és 

pompás illatnak. 

MRS. JOHN LAING. (Remontant). A leg¬ 

bővebben virító és a legszebb remontant rózsa 

faj. Bimbói gyönyörű szépek, hosszúkás alakúak, 

szine selyem rózsaszín, virágai óriási nagyokra 

kifejlődnek, melyek kitűnő illatnak. 

A FENTI NÉGY DARAB REMONTANT RÓZSAT HÁZHOZ SZÁLLÍT¬ 
JUK BÉRMENTVE, POSTÁN $1.75 
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Télálló Futó vagy Kúszó Rózsa Újdonságok 

MME. G. STAECHELIN. A futórózsák ki¬ 

rálynéja. A legszebb és a legkorábban virágzó 

futórózsa újdonság, a virágját 12—15 col hosszú 

szárakon hozza, színük bimbó korukban világos 

piros, melyek a legszebb rózsaszínné nyílnak, a 

bokrok egész egy hónapig folyton virítanak, egy 

száron 3—4 gyönyörű rózsát hoz. Kitűnő illatú, 

nagyon erösnövő, egy nyáron képes 12 láb ma¬ 

gas falra felfutni, levelei fénylő kemény, sötét¬ 

zöldek. Verandák, falak, lugasok, oszlopok, stb. 

befuttatására nélkülözhetetlenek, virágzáskor 

szinte boritva vannak virágokkal, csodálatos lát¬ 

ványt nyújtva a szemlélőknek. 1 darab 75c. 

PRIMROSE. Sárga futórózsa újdonság, a ró¬ 

zsáit szép hosszú száron hozza, a szép sárga 

színét megtartja, amig csak a virágszirmok le 

nem hullanak. Kitűnő illatú, nagyon erősnövé- 
sü, levelei sötét fénylő zöldek, teljesen télálló, 
sokkal tovább virágzik, mint a többi sárga futó¬ 
rózsa fajok, nagyon ajánlható. 1 darab 75c. 

SCORCHER. Folytonviritó vörös futórózsa 

újdonság. Ez az egyedüli folytonviritó futórózsa, 

melyet ajánlunk. E faj futórózsa nem virágozza 

el magát 2—3 hét alatt, mint a többi futórózsa 
fajok, hanem minden hónapban tavasztól egész 
hideg őszig folyton hozza világos piros virágait. 
A bimbók hosszú hegyesek és kemények, pom¬ 
pás virágai nagyok és kitűnő illatnak, fényes¬ 
zöld lombozatu, rendkívül erösnövésü. Kitünően 
felhasználható porchok, falak, oszlopok, stb. be 
futtatására. 1 darab $1.00. 

Mme. Gregoire Staechelin 

Télálló futó vagy kúszó rózsák bármely 

faj darabja 45c 

CRIMSON RAMBLER. Vörös virágú futórózsa. 
Élénk vörös virágú, mindenki által ismert futórózsa, 
amelyen a virágok nagy fürtökben jelennek meg. 

DR. VAN FLEET. Futórózsa újdonság, nagyon 
különbözik a többi futórózs fajoktól, hasonlítani lehet 
a tearózsákhoz, mivel hogy a virágait 12—18 col hosz- 
szu szárokan hozza. Színe gyönyörű fehér, virágai 
nagyok és teljesek, kitűnő illatnak, bimbóik hosszúak 
és hegyesek. Nagyon bő virágzó és erőteljes növésű. 

FUTÓ AMERICAN BEAUTY. Ez egy magonc vál¬ 
faja az ismert American Beautynak. Virágja gyönyörű 
skarlátvörös, bimbó alakja tearzsákhoz hasonló. Vi¬ 
rágzása pedig nagyon eltérő az összes futó rózsáktól, 
mert valamennyi futórózsa fürtökben hozza a virágot, 
ezen pedig minden virág külön hosszú száron jelenik 
meg, ennélfogva vágni is nagyon alkalmas. 2 éves ne¬ 
mesítés. 

GARDÉNIA... Teljes virágú sárga futó rózsa újdon¬ 
ság. E futó rózsa újdonság fürtökben hozza a virága¬ 
it. Kitűnő illatú és nagyon dús növő, teljsen télálló 
és sokkal tovább virágzik mint a többi futórózsa fajok. 

KÉK RÓZSA ÚJDONSÁG. Kék virágú futórózsa. 
(Blue Rambler). Ezen faj Crimson Rambler törzs¬ 
fajhoz tartozik, virágai viola szinbe menők. Igen erő¬ 
teljes növésű. 

PAUL’S SCARLET FUTÓ. Ezen futó rózsa új¬ 
donság a legszebb és a legújabb az összes futórózsa 
fajok között. Az első arany serleget nyerte az ame¬ 
rikai rózsakiállitáson. A virágai nagyok és teljesek, 
szine skarlát, fénylő vörös árnyalattal, virágjait für¬ 
tökben hozza. 

Paul’s Scarlet (Futó) 

A fenti hat darab télálló rózsát házhoz 

szállítjuk, postán, bérmentve, $2.25 



53 KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 

Díszcserjék és Bokrok 
A díszcserjék otthonunknak vagy kertjeinknek állandó díszéül szolgálnak és egyesek pompás vi¬ 

rágzásukkal hálálják meg a reájuk fordított fáradtságot. Minthogy a díszcserje tenyésztése faiskolánk 
egy oly főága, amelyből százezrek kerülnek tőlünk forgalomba, képesek vagyunk a legmesszebbmenő 
igényeknek is megfelelni. 

Az alábbi díszcserje fajaink 2—3, némelyek 3—4 láb magasak, erős példányok és dús gyökérzet¬ 
tel bírnak. Szállításuk csak Expressen eszközölhető. 

AMYGDALOPSIS ROSEA FL. PL. Virág¬ 
zó Mandula. Tavasszal, mielőtt a levelek kijönné¬ 
nek, az ágak tele vannak selyem rózsaszínű virá¬ 
gokkal. A létező legszebb díszcserjék egyike. 2-3 
láb magas. 1 darab 60c; 10 darab $5.00. 

BERBERIS THUMBERGIANA. Igen csi¬ 
nos cserje halványsárga virágokkal, amelyeket 
ősszel piros gyümölcsök követnek. Levélzete ősz¬ 
szel barnapiros. 2 láb magas példányok. 1 darab 
35c; 10 darab $2.50. 

BUDLEIA—Folytonviritó Orgona 
NYÁRI ORGONA 

NYÁRI ORGONA, vagy SZELENCE, Re¬ 
mek újdonság, a legkeresetebb az összes virág- 
cserjég között. Virágja az orgona virághoz 
hasonló, csak a virágfürtök jóval hosszabbak, 
néha 1 láb hosszúra is nőnek és a kinyúlt 
ágak hegyén csüngnek. Virágja színe ibolya 
kék, első éven 4—5 láb magasra nő. Julius 
hónaptól egész hideg őszig tömve remek alakú 
virágokkal. 2 éves erős példány. 1 darab 50c; 
10 darab $4,00. 

Vörös lievelü Sóskacserje 

BERBERIS—SÓSKA CSERJE 
ÚJDONSÁG! 

VÖRÖS LEVELŰ SÓSKA CSERJE—BERBE¬ 
RIS THUNBERGI ATROPURPUREA. A legér¬ 
demesebb és a legkiválóbb bemutatás az eddig elö- 
állitott diszcserjék között. Ezen újdonság a közön¬ 
séges sóska cserjének válfaja, növése ugyanaz, csak 
annak a levele haragos zöld, ez pedig a tavasz folya¬ 
mán bronz-vörös, később nyáron fénylő vörös, ösz- 
szel pedig narancs-skarlát és vörös árnyalattal vál¬ 
tozik és egész télen át vérpiros bogyók diszitik. Mé¬ 
lyen ajánljuk e díszcserjének az ültetését úgy a ház 
alá, porcsok körül, mint a ház elé a gyepre (pázsit¬ 
ba) grupokba, és háza környékét semmivel sem 
tudja jobban díszíteni, mintha ezen cserjéből sö¬ 
vényt ültet. Zöld levelű diszcserjék elé ültetve mint 
szegély bámulatos látványt nyújt, és ha teljes minő¬ 
ségét és színét akarjuk elnyerni, akkor ültessük na¬ 
pos helyekre. 15—18 inch 1 darab 30c; 10 darab 
$2.50; 100 darab $20.00. 18—24 inch 1 darab 45c; 
10 darab $3.50; 100 darab $27,50. 

HA BÁRMILYEN FAJ DISZBOKROK- 
RA VAN SZÜKSÉGE, CSAK ÍRJON A 

KÁLLAY TESTVÉREKNEK. 

Nyári Orgona 

CYTISUS—Sárga Virágú Akác 
CYTISUS LABORNUM. Magasra növő 

cserje, sárga, lecsüngő virágokkal. Virágja ál¬ 
lása éppen olyan, mint a fehér virágú akácfáé 
és ez is felnő olyan magasra, csak ennek tüs¬ 
kéje nincs és a héja a fájának mindig zöld. 
1 darab 50c; 10 darab $4.50. 

DEUTZIA 
DEUTZIA CRENATA FL. PL- Igen kedves, közép¬ 

magas növésű díszcserje, fehér virággal, rózsaszínnel 
ágyalva a szirmok szélei. Szép példányok. 2—3 láb 
magas. 1 darab 45c: 10 darab $3.50. 
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FORSYTHIA—Harangvirág Cserje 
FORSYTHIA INTERMEDIA. Kora tavasszal, 

mielőtt a levelek kijönnének, a cserje tele van 
aranysárga, lecsüngő virágokkal. 2—3 láb magas. 
1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

HIBISCUS—ZILIC 

Hibiscus—Zilic 

HIBISCUS SYRIACUS FL. ST. Középma- 
gasságu cserje: Nagymennyiségű lila, halavány 
ibolya-piros és fehér szinezetü virágokkal eláraszt¬ 
va. Virágjuk alakja hasonlít a rózsákhoz. Julius 
elejétől egész október hónapig virítanak. 2—3 
láb magas. darab 50c; 10 darab $4.00. 

HYDRANGEA—HORTENZIA 

Hydranges—Hortenzin 

HYDRANGEA FAN, GRANDIFLORA. Remek, fehérből 
rózsaszínbe átmenő nagy, labdaalaku virágokkal. Gyönyörű 
cserje, különösen nagyon alkalmas porchok körül ültetve. 
Amerikaszerte nagy mennyiségben használják úgy erre, mint 
parkokba vagy grupokba ültetve és ágyak szegélyének hasz¬ 
nálva. Lehet akármilyen magasra növelni, akár mindig ala¬ 
csonyan tartani, metszés által. Minden tavaszon vissza kell 
metszeni és pedig ha alacsonyabb bokrokra akarja tartani, 
akkor 2 szemre minden ágat, ha pedig magasabbra, akkor 
4—6 szemre. 2—3 láb magas. 1 darab 50c; 10 darab $4.50. 

LONICERA—BOZÓTCSERJE 
LONICERA GRANDIFLORA. Általánosan kedvelt, május 

és júniusban virágzó, magas díszcserje. Virágai világos ró¬ 
zsaszínűek, fürtökben jelennek meg az ágakon és oly bőven 
hozza a virágokat, hogy mikor virágzik, még a leveleket sem 
lehet látni a virágoktól. 2—3 láb magas. 1 darab 50c; 
10 darab $4.50. 

JÁZMIN 
PHILADELPHUS GRANDIFLORA. Lombcsoportokban nél¬ 

külözhetetlen cserjefaj, bájos nagy fehér, illatos virágdísszel 
és gyönyörű lombozattal. Nincs az a magyar ember, aki 
ezen cserjét ne ismerné, hiszen még egy kedves magyar dal¬ 
ban is megvan, hogy: “Jázmin bokor kihajlott az utcára.” 
Igen erős, idővel óriási bokorrá fejlődik és 10—-12 láb ma¬ 
gasra is fölemelkedik, mikor pedig virágzik, szaga mértföl¬ 
dekre is érezhető. 2—3 láb magas. 1 darab 50c ;10 darab $4.50. 

Jázmin Teljes Virágú 

ÚJDONSÁG! 

PHILADELPHUS VIRGINAL (Jázmin). 

Gyönyörű uj faj, teljes virágú jázmin. Vi¬ 

rágai kifejlődnek 2 col átmérőjű nagyságra, 

melyek gyönyörű tejszín fehérek és kitűnő 

illatnak. A növény nagyon erősen növő, le¬ 

velei fénylő sötétzöldek, virágzás ideje má¬ 

jus és junius, mikor a bokrok teljesen el 

vannak takarva gyönyörű teljes virágokkal. 

2—3 láb 1 darab 60c; 10 darab $5.50; 3—4 

láb 1 darab 80c; 10 darab $7.00. 

SAMBUCUS—Bodza^ sárga levelii 
SAMBUCUS RACEMOSA (Fürtösbodza). Virágjai kitűnő 

illatnak. Ezen cserje ugyan nevéről nagyon közönséges cser¬ 
jének hangzik, mert Magyarországon a bodzát ki sem tudják 
irtani, de ezen bodza egészen más, gyönyörű aranysárgák a 
levelei és egész nyáron át remek látványt nyújt. 2—3 láb 
magas. 1 darab 50c; 10 darab $4.50. 
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SPIREA—BAJNÓCA 

Spirea—Bajnóca (Van Houtte) 

SPIREA VAN HOUTTE. Gyönyörű, hófehér virágru cserje. 
Virágzáskor egészen el van borítva remek, hófehér virágok¬ 
kal. Egyike a legszebbeknek porchok (verandák) körül, vagy 
eleven sövények ültetésére. Akár idomítják, akár nem, de 
pompás alakra fejlődik. 2—3 láb magas. 1 darab 30c; 10 
darab $2,.50. 

SPIREA ANTHONY WATERER (Piros Virágú Bajnóca). 
Soha nem nő magasabbra, mint 2—3 láb és nagy bokorrá 
fejlődő remek piros virágú cserje. Junius hónapban kezdi 
meg virágzását és hideg őszig szakadatlanul virágzik. 2 láb 
magas. 1 darab 35c; 10 darab $3.00. 

Syringa—Szelence vagy Orgonafa 

TELJES VIRÁGÚ SZELENCE 
SYRINGA—Szelence vagy Orgonafa 

SYRINGA. Tagadhatatlanul a legkedvesebb és illatosabb 
virágú díszcserje. Kora virágzásával egyszersmind a tavasz 
eljöttét hirdeti. Ezen gyönyörű cserjének nem szabadna hiá¬ 
nyoznia egy udvarból sem. Gyönyörű alakú, magasra növő 
cserje és virágja majdnem még hó van a földön, mikor meg¬ 
jelenik a bokrokon. Teljes virága piros, fehér, rózsaszín és 
lilakék színekben. 2—3 láb magas. 1 drb. 75c; 10 drb. $6.00. 

SZIMPLA VIRÁGÚ SZELENCE. 
Gyönyörű kék és fehér virágú szimpla szelence vagy or¬ 

gona. A virágai épp oly nagryok, mint a fenti oltott sze¬ 
lencéé, csakhogy ezeknek a virágai szimplák. 2—8 láb magas. 
1 darab 40c; 10 darab $3.50. 

SYMPHORICARPUS 
SYMPHORICARPUS. Junius-juliusban virágzó 

kedvelt díszcserje, apró rózsaszínű virágokkal, me¬ 
lyek teljesen elborítják az egész növényt. A virá¬ 
gok lehulltával pedig gömbölyű hófehér bogyócs- 
kák jelennek meg a növényeken fürtökben, melyek 
késő őszig rajta maradnak. 2—3 láb magas. 1 da¬ 
rab 40c; 10 darab $3.50. 

WEIGELIA 
WEIGELIA. Gyönyörű virágcserje. Virágzása idején az 

ágak tele vannak 
csőalaku virágokkal. 
Az amerikaiak el 
sem tudnak képzel¬ 
ni egy házkörüli kj- 
ültetést ezen cserje 
nélkül. Júliustól 
egészen a hideg 
őszig szakadatlanul 
virágzik. Virágján 
kívül a levélzete is 
oly pompásan dí¬ 
szít, hogy ahová 
ezen cserje van ül¬ 
tetve, ott a szép¬ 
nek nincs hiánya. 
Rózsaszlti és piros 
színekben. 2—3 láb 
magas. 1 drb. 60c; 
10 darab $4.50. 

TAMARIX AF- 
RICANA. Igen 
ajánlható, szép céd- 
russzerü cserjefaj. 
Különösen, ha élő¬ 
sövénynek van ül¬ 
tetve, akkor 1 láb 
távolságban kell ül¬ 
tetni és a leggyö¬ 
nyörűbb élősövényt 
képezi, nyírni pe¬ 
dig bármily alak¬ 
ban lehet. 2—3 láb 
magas. I darab 50c; 
10 darab $4.50. 

VIBURNUM STERILÉ. Gyönyörű szép virág¬ 
cserje, amely egyetlen kertből sem hiányzik. A 
valódi labdarózsafa. Ezen cserje tagadhatatlanul 
a legismertebb egész Magyarországon. Virágzik 
júniustól egészen julius végéig. Idővel 10—15 láb 
magasra is megnő. 2—3 láb magas. 1 darab 50c; 
10 darab $4.00. 

Labdarózsa 
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Lakóházak, porchok, lugasok, kerítések, stb. befuttatására igen szép kúszónövények és cserjék. 
A hová ezen növények ültettetnek, ott a régi föld kiemelendő és igen tápdus réti föld és homok- 
vegyülékkel pótolandó. 

AMPELOPSIS—VADSZÖLŐ 

NEMES VADSZŐLÖ. Magától kapaszkodó, fa¬ 
lak befuttatására, általánosan ismert apró levelii 
nemes vadszölő, melyet kastélyok és templomok 
befuttatására használnak. Levélzete ősszel csoda¬ 
szép sárga, piros és biborszinü árnyalatokban is 
ragyog. 1 darab 45c; 10 darab $4.00. 

GLYCINE vagy KÉKAKÁC. Általában is¬ 
mert kínai kék akác, a legszebb kúszó cserjék 
egyike, hosszú, fürtös, kellemes illatú virágok¬ 
kal. A legalkalmasabb porchok (verandák) be¬ 
futtatására. 2—3 éves korában 10—15 láb hosz- 
szu indákat is hoz egy nyáron át, mikor pedig 
virágzik, az valami mesés látvány. 1 darab 65c; 
10 darab $5.00. 

KÖZÖNSÉGES VADSZÖLŐ. Lugasok és por¬ 
chok befuttatására igen alkalmas. Rendkívül díszí¬ 
tő hatású. Ősszel a levelek barna-piros színbe vál¬ 
toznak át. 1 darab 40c; 10 darab $3.50. 

ARISTOLOCHIA—GÉGEVIRÁG 

HEDERA—REPKÉNY 

HEDERA HELIX. Pompás, örökké zöld le- 
vélzetü futó növény. Különösen falak, vagy fák 
befuttatására nagyon ajánlatos. 1 darab 30c; 10 
darab $2.50. 

Clematis^—Iszalag 

CLEMATIS HYBRIDA. Gyönyörű kúszó nö¬ 
vény, lila-kék, fehér és biborpiros színű, nagy, pom¬ 
pás virágokkal. Mivel a színüknél fogva az ame¬ 
rikai nép nagyon veszi és a három különböző szint; 
piros, febér, kéket ép úgy szin szerint ülteti, mint 
ahogy az amerikai nemzeti szin van. A három pa¬ 
lánta néhány év alatt 20—30 láb porchot is beta¬ 
kar. 1 darab 75c; 3 darab különböző szin $2.00. 

CLEMATIS PANICULATA. Augusztus, szep¬ 
temberben virágzó kúszó cserje, kitűnő illattal, kö- 
zépnagy, hófehér virágokkal. Mikor virágzik, sza¬ 
ga mérföldekre is érezhető. Virágzik 5—6 hétig és 
mikor már virágja megszűnt, akkor meg a magvak 
pehely alakban hetekig szinte különös látványt 
nyújtanak. 2 éves. 1 darab 40c; 10 darab $3.50. 

ARISTOLOCHIA SIPHIO. Nagy levelű gé¬ 
gevirág, pipa alakú virágokkal. Levelei nagysága 
néha 12 col átmérőben. Egész nyáron át haragos 
zöld, a legkeményebb télálló kúszó növény. 1 darab 
60c; 10 darab $5.00. 

LONICERA—FUTÓLÁNC 

LONICERA HALLIANNA. Tiszta és sárgásfehér, na¬ 
gyon kellemes illatú virágú futócserje. Egész nyáron át 
folyton virágzik. Virágjának illata oly erős, hogy mérföl¬ 
dekre is érezhető. Az angol (Honeysuckle) nevét is onnan 
nyerte, hogy illata oly édes és kellemes. Verandák, vagy 
porchok befuttatására egyike a legszebb futó virágoknak. 
1 darab 45c: 10 darab $3.50. 

POLYGONUM AUBERTI. (Ezüst csipke futó 
növény). Gyönyörű évelő, télálló, felfutó növény 
újdonság, mely már az első évben dúsan virág¬ 
zik, virágja színe gyönyörű ezüst fehér, melyek 
kitűnő illatnak, júniustól egész késő őszig sza¬ 
kadatlanul nyílnak. Minden kerti földben jól dísz¬ 
ük és már az ültetés évében képes 25 láb ma¬ 
gasra felkuszni. Félárnyékban éppoly szépen 
fejlődik, mint teljes napon. Porchok, lugasok,, 
kerítések, stb. befuttatására elsőrendű. 1 darab 
35c; 10 darab $3.00. 

• 0 

EVELO KÚSZÓNÖVÉNYEK 

Polygonum AubertI 
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SÖVÉNYCSEMETÉK 
LIGUSTRUM —NEMES FAGYALCSERJE. 

Élő sövények a ház előtt, a ház körül, vagy utcahosszat, szépen 
idomítva (vágva), nagyban emelik úgy a ház szépségét, mint értékét. 
Az alábbi fajok azon csemeték, amelyek a legjobban megfelelnek ház¬ 
körüli használatra, amelyek úgy levélzetükkel, mint bájos virágaikkal 
elragadó, szép külsőt adnak a ház tájának. 

Nemes Fagyai Sövény 

NEMES FAGYAL SÖ¬ 
VÉNY. Nagyban használt 
úgy városokban, mint kint a 
vidékeken. Örökzöld, fényes 
levélzetü, egyenes és tömött 
cserje. Kitünően lehet ido¬ 
mítani (vágni) bármilyféle 
alakra. Házát értékesíteni s 
háza környékét pédig díszí¬ 
teni semmivel se tudja job¬ 
ban, mintha ezen cserjéből 
szabályos sövényt ültet. 2— 
3 láb magas, bokros példá¬ 
nyok. 10 darab $1.25; 100 
darab $8.00. 
BERBERIS—JAPÁN SÓS- 

KACSERJE. Remek sövényt 
alkotó cserje faj, lecsüngő 
ágakkal, melyeken sok sárga 
virágocska jelenik meg a 
nyár folyamán. Ősszel pedig 
tömören vérpiros bogyók dí¬ 
szítik, melyek egész télen át 
rajta csüngnek, mely gyö¬ 
nyörű látványt nyújt. 2 láb 
magas. 1 darab 35c; 10 da¬ 
rab $3.00, 100 darab $20.00. 

Ha városában nincs ex- 

press állomás, írja meg a 

legközelebbi város nevét, 

ahol van egy ilyen állo¬ 
más. 

Virágfhagymák és gumók, melyek ősszel a földből kivehetők 

Valamennyi virághagyma és gumó a homokos talajt szereti, márciustól julius elejeig ültethetok. 
Az alábbi felsorolt legismertebb virághagymák és virággumók könnyen tenyészthetők, maguktól^ sza¬ 
porodnak és ezáltal csak az első beszerzésük kerül pénzbe. Ezen viraghagyma es gumó^ fajok ősszel 
a földből kiveendők és fagymentes, száraz helyen átteleltetve, tavasszal újra kiültetendők. 

CALADIUM ESCULENTUM. Ó riási paizs 

ilevelü dísznövény. Könnyű talajban, árnyas he¬ 

lyen és elegendő nedvesség mellett ezen növény 

leveleit óriási méretekre fejleszti. I darab 35c; 

10 darab $3.00, 

Canna Hun^raria 

CANNAK (Kannák) 
HUNGÁRIA CANNA. Ezen Canna-ujdonság Magyarorszá¬ 

gon találtatott fel, azért van Hungáriának elnevezve, óriási 
virágú, gyönyörű rózsaszinü Canna. Szine nagyon hasonlit az 
úgynevezett Paul Neyron rózsa színéhez. Ha csoportokba (gru- 
pokba) van ültetve, szebbet képzelni sem lehet. Azonfelül por- 
chok elé, vagy házaink körül a legalkalmasabb. 1 darab 20c; 
10 darab $1.7$, 
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CANNA-GUMÓK 
Összes Canna-gumóink saját kertészeteinkben nevelt erős, dús virágzást biztositó példányok. 

Elsőrendű, nagy virágú, díszes levélzetü névvel ellátott fajták. 
Ezen az oldalon kiválasztottunk egy kanna gyűjteményt az igen tisztelt vevőinknek, hat külön faj 

és színből, amelyek a legszebbek és a legbővebben virágoznak. Ezen kannák úgy csoportokban (gru- 
pokban), mint porchok elé, vagy házaink körül a legalkalmasabbak, a nyár közepétől egész a fagy 

beálltáig folyton virítanak. 
EUREKA. Az egyedüli valódi fehér kanna, 

ezen faj kannán évekig dolgoztak, hogy egy 
tökéletes fehér szint nyerjenek s a nagy fárad¬ 
ság után sikerült ezen gyönyörű, tiszta viasz- 
lilom fehér kannát előállítani. 1 darab 15c; 
10 darab $1.25. 

CITY OF PORTLAND. Egyike a legszeb¬ 
beknek a rózsaszín kannák között. Ezen kan¬ 
na faj virágja száraz melegben és hidegben, 
egyformán megtartja gyönyörű színét és a fagy 
beálltáig folyton virít. 1 darab 15c; 10 darab 
$1.25. 

KING HUMBERT. Barna levelű, tarka vi¬ 
rágú kanna. A legszebb a barna levelii kannák 
között, virágja gyönyörű narancs-skarlát vörös 
pettyekkel, nagyon erős növő és folyton virító. 
1 darab 15c; 10 darab $1.25. 

QUEEN HELEN. Ezen kanna ismeretes 
mint sárga King Humbert, a különbség a kettő 
közt az, hogy ezen fajnak a levele zöld, és a 
virágja pedig brilliáns sárga vörös pettyekkel. 
Virágágyakban, mint ház körül ültetve első¬ 
rendű. 1 darab 15c; 10 darab $1.25. 

PRESIDENT. Gyönyörű uj faj kanna, a legszebb 

és a legnagyobb virágú az összes kannák közt. A 

virágjai óriási nagyok és gömbölyűek, amelyek 7—8 

col átmérő nagyságra kifejlődnek, színe gyönyörű 

skarlát vörös. 1 darab 15c 10 darab $1,25. 

RICHARD WALLACE. Magasra növő foly¬ 
ton virító kanárisárga kanna faj. Nagyon erős 
növő és a palánták kifejlődnek 5 láb magasra. 
1 darab 20c; 10 darab $1.75. 

Cit^ of Pprtlanj 

A GYŰJTEMÉNY ÁRAK: 

1 darab minden fajból, 6 darab. 75c 

3 darab minden fajból, 18 darab. $2.00 

5 darab minden fajból, 30 darab. $3.00 
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TENYÉSZTÉSE: A györgyina-gumókat nem 
előbb, mint május 1-én ültessük ki szabadba. Le¬ 
hetőleg homokos földet adjunk a tövéhez, mert 
akkor korábban megkezdi a virágzást, ősszel ki¬ 
szedjük és pincében tartjuk. 

Mivel a györg3dnák oly óriási választékban van¬ 
nak, tehát azért kiválasztottunk tizet, a legújabb 
és legszebb színekből. Öt szint a györgyina Va¬ 
ribilis virágúból és öt szint pedig a Kaktusz virá¬ 
gúból. Ezen tiz szin gyönyörű györgyina újdon¬ 
ságot felajánljuk az igen tisztelt vevőinknek, mint 
egy györgyina gyűjteményt, a következő árakban: 

GYÖRGYINA KAKTUSZ VIRÁGÚ. Sárga, 
piros; rózsaszín, fehér és kék. 5 szin 5 darab, pos¬ 
tán bérmentve, házhoz szállítva $2.00. 

Györgyina—Varibilis Virágú 

GYÖRGYINA VARIBILIS. Piros, sárga, ró¬ 
zsaszín, fehér és kék. 5 szin 5 darab postán bér¬ 
mentve, házhoz szállítva $1.50. 

MIND A KÉT FAJBÓL 5 DARAB: 
10 DARAB $3.00 

Bronz Király 

Györ^ryike Kaktuszvirágu 

GYÖRGYIKE — KAKTUSZVIRÁGU. Ezen 
gyönyörű virág újdonság, gyönyörű színezetével 
és remek virág állásánál fogva már a legtisztább 
rózsákat is felülmúlja. Virágszirmai lazák, hosz- 
szuak és kissé göndörek. A kaktusz virágtól alig 
lehet megkülönböztetni. Piros, sárga, kék és ró¬ 
zsaszínekben. 1 darab 50c; 5 darab öt színben 
$2.00. 

DAHLIA VARIÁBILIS (Györgyike). Ezen 
virágfajok szépségük folytán mindenütt meghódí¬ 
tották a virágkedvelöket. A leghálásábban virit, 
teljes virágú, piros, fehér, sárga, rózsaszín és kék 
színekben. 1 darab 35c; 5 darab, vagyis 5 színben 
$1.50. 

BRONZ KmALY GYÖRGYINA. Ezen gyö¬ 
nyörű györgyina saját felfedezésünk s nem több 
mint 5 éves, máris úgy elszaporitottuk, hogy most 
a jövő tavaszon, több mint tízezer áll rendelkezé¬ 
sünkre, vevőinket kiszolgálni. Ilyen szinü györgyi¬ 
na még ez ideig nem létezett és ez a szin, ame¬ 
lyet minden virágnál legjobban kedvel a tisztelt 
közönség; az úgynevezett bronz, vagyis a vörös¬ 
réz szin és pedig oly tökéletes és tiszta szin, hogy 
első látásra bárkinek is megnyeri a tetszését. 1 da¬ 
rab 50c; 10 darab $4.50; 100 darab $35.00. 

GYÖRGYINÁK 



60 KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 

ÓRIÁSVIRÁGU BEGONIAGUMóK 

TELJES ÓRIÁSVIRÁGU BEGÓNIA 

Fehér, rózsaszín, sötétvörös, lazacszin, sár¬ 
ga. 1 darab 35c; 10 darab $3.00. 

SZIMPLÁN virító, ÓRIÁSVIRÁGU 
BEGÓNIA 

Rózsaszín, vörös, vílágospíros, sárga, fehér 
és narancs, elkülönített színekben. 1 darab 
30c; 10 darab $2.50. 

Az élő növények a legtöbb örömet szolgáló 
virágok a kertben, mert a tavasz első ébre¬ 
désétől fogva mindaddig, míg a tél be nem 
áll, gyönyörködtetik a virágbarátokat a kora 
tavaszi növésükkel, virágaikkal, levélzetükkel. 

GLADIOLUS 

A begóniák a leghálásabb csoportvirágok 
közé tartoznak. Meglepő sürü virágdíszt ké¬ 
peznek. Különösen ha előzőleg cserepekben 
lesznek hajtva és csak a meleg időjárás be¬ 
álltával ültetjük ki őket a szabadföldbe. Laza, 
homokos, jó erőben levő föld és félárnyas 
hely előfeltétel. 

GLADIOLUS GANDAVENSIS. Kertek diszitésére nagry- 
rabecsült növény. Bájos nyári virág, kard alakú levelekkel 
és sokszínű virágszinekkel. Virág-szinei: remek piros, sár¬ 
ga, fehér, kék, rózsaszínű és tarka. A színek vegyítve vagy 
minden színből 1 darab. 5 darab 50c; 10 darab 75c. Tubes Rooted Begónia 

Gladiolus 

GLOXINIA 

Egyike a legszebb 
nyári virágoknak. 
Gyönyörű több- 
szinü, tölcsérala- 
ku virágja, nagy, 
gömbölyű levelei 
kertjeinkben pom¬ 
pás látványt nyúj¬ 
tanak. ,Könnyű, 
kövér földet sze¬ 
ret. A gumókat 
május 15-én ültes¬ 
sük ki. Szobában 
cserépben is köny- 
nyen tenyészik. 
Csak vegyes szi- 
nekben kapható. 
1 darab 40c; 10 
darab $3.50. 

TUBARÓZSA. 

TENYÉSZTÉSE: Ültessük a hagymákat szabad földbe 
május elején egy láb távolságban és ha jó talajba ültetik, 
már augusztusban virágzik. Ősszel, mielőtt a fagy beáll, 
a hagymákat a földből kiszedjük és száraz, meleg pincében 
teleltetjük. Minden tavaszon a fenti utasitás szerint, is¬ 
mét kiültetjük. 

TUBARÓZSA — POLYNTHES TUBEROSE FL. PL. 
Február és márciusban cserepekbe, májusban pedig a sza¬ 
badba ültetjük. Nagy, illatos, gyöngy fehér, teljesen kifej¬ 
lett, gyönyörű virágokkal. 1 darab 15c; 10 darab $1.00. Tubarózsa 



KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 61 

Télálló gumós és virágnövények 
ARANY SZALLAG LILIOM 

LILIUM AURATUM. Felülmúlhatatlan szépségű tél¬ 
álló liliom faj. Ezen liliom virágai szépsége és pompázó 

illata miatt a legszebb 
kerti disznövények kö¬ 
zé emelkedett. Virág¬ 
jai nagyra kifejlődnek, 
melyek gyönyörű viasz 
fehér és sűrűén pety- 
tyezve vannak barna¬ 
piros szinekkel. A vi¬ 
rág szirmok közepét 
teljesen végig gyönyö¬ 
rű aranysárga szallag 
disziti, amelytől nyer¬ 
te az Arany Szallag Li¬ 
liom nevet. 1 drb. 45c; 
10 darab $4.00. 

FEHÉR LILIOM 
LILIOM CANDI- 

DUM. A legszebb fe¬ 
hér kerti, évekig tartó 
Horn nevet. 1 drb 30c; 
10 darab $2.50. 

TIGRIS LILIOM 
LILIUM TIGRINUM. Na¬ 

rancs-skarlát fekete foltok¬ 
kal. 1 darab 30c: 10 darab 
$2.50. 

NAP LILIOM 
FUNKIA — GRANDIF- 

LORA. Különösen árnyék¬ 
ban jól növő virágfaj. Ke¬ 
cses alakú fehér, liliomsze- 
rű virágokkal. 1 darab 20c; 
10 darab $1.76. 

Fehér Liliom 

Arany Szalag Liliom 

LILIOM REGAL. A legújabb és a legszebb 
az összes liliom fajok között. Ezen uj faj lilio¬ 
mot Kínából importálták pár éve és oly gyönyö¬ 
rűen bevált, hogy a virágkereskedők csak egyedül 
már ezen fajt használják üvegházainkban húsvéti 
liliomnak. Ezen liliom teljesen télálló, a virágjai 
viaszfehérek, amelyeknek a közepe kanári sárga. 
A palánták kifejlődnek 3 láb magasra és minden 
egyes szár hoz 7—8 gyönyörű virágot, amelyek¬ 
nek nagysága 7 col átmérő. 1 darab 40c; 10 da¬ 
rab $3.50. 

GYÖNGYVIRÁG. Legelső kedves tavaszi vi¬ 
rág, lecsüngő, fehér harangalaku, remek illatú vi¬ 
rágokkal. Minden árnyékos helyre gyöngyvirágot 
kell ültetni. 10 darab 50c; 100 darab $4.50. 

Regal Liliom Gyöngyvirág 
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KÉK IBOLYA 
VIOLA ODORATA. Márciusi ibolya. Ki ne 

ismerné ezen szerény tavaszi virág illatát? Az ibo¬ 
lya éveken át maradliat egy helyen és tavasszal 
el van virágokkal árasztva, amelyek a legkelleme¬ 
sebb illatnak. 1 darab 20c; 10 darab $1.75. 

Kék Ibolya 

IRIS KAEMPFEREI. Ezen gyönyörű évelő 
virág a leggyönyörűbb az összes évelő növények 
között, virágja a legizlésesebb színekben pompá¬ 
zik. Piros, fehér, kék és rózsaszinekben. 1 darab 
35c; 10 darab $3.00. 

Pünkösdi Rózsa 

KATALIN RÓZSA vagy 
ERZSÉBET VIRÁG 

KATALIN RÓZSA. Mindenki által ismert és 
bálványozott virágfaj. Remekebbnél remekebb fe¬ 
hér, sárga, piros és rózsaszinű nagy, kellemes illa¬ 
tú virágokkal. Nagyon alkalmas, bárhová ültet¬ 
jük megnő, úgy napos, mint árnyas helyeken, 
agyagos, kavicsos vagy homokos földben egyaránt 
jól tenyészik és október hónapban virágzik. 1 da¬ 
rab 20c; 10 darab $1.75. 

Katalin Rózsa vagy Erzsébet Virág 

SZALLAGFÜ vagy CIFRASÁS 
PHALARIS LOL. VAR. Mindenki által ismert 

cifrasás hosszú, vékony, zöld és fehér, tarka leve¬ 
lekkel. Csokrokban virágok mellé kitűnően hasz¬ 
nálható. 1 darab 20c; 10 darab $1.75. 

PÁLMA LILIOM, tarka levelű 
YUCCA FILAMENTOSA AUREA VARIEGA- 

TA. Ezen disznövény válfaja a zöld levelű Pálma 
Liliomnak és annyiban kűlömbözik, hogy ezen 
fajnak levelei egész világos és zöld vonásos, a tar- 
kázat hosszában van a leveleken és annyira élénk 
szin, hogy messze távolról is feltűnést kelt színé¬ 
nél fogva. Kardalaku levelei olyan kemények, 
hogy még télen át is egyenesen felfelé állnak. Tel¬ 
jesen télálló, lehet pázsitokban ültetni. Idővel el- 
bokrosodik és minden évben virágzik, virágja szine 
sárga. Cserépben is lehet tenyészteni. 1 darab 
50c; 10 darab $4.50. 

YUCCA FILMENTOSA. Tropikus alakú disz¬ 
növény, nagy, fehér, harang alakú virágokkal. 1 da¬ 
rab 25c; 10 darab $2.25. 

PÜNKÖSDI RÓZSA 
PÜNKÖSDI vagy BAZSARÓZSA. U^an ki ne ismerné 

ezen gyönyörű virágot? Tökéletesen kifejlett példányok, való¬ 
ságos csodák. Ahova egyszer* kiültettük, ott jóillatu virág¬ 
ja évröl-évre szebb és nagyobb lesz és minden évben dusabb 
és ragyogóbb virágpompát fog kifejteni. Ezen bazsarózsák 
nemcsak a diszkertészetben, hanem a kötészetben is, továb¬ 
bá mint szobadisz szintén megfizethetetlenek, mert bimbós 
álli^otban levágva, vázában 10—12 napon át üdén eltart- 
hatók. Készlet van fehér, rózsaszín, halavány rózsaszín, vi¬ 
lágos piros és piros elkülönített színekben. 1 darab 35c; 10 
darab $3.00. 
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Fehér Piros Rózsa szin Kék 

PHLOX vagy LÁNGVIRÁG 
PHLOX PANICULATA. Kedves és 

hálás kerti diszvirág. Csekély ápolás mel¬ 
lett oly dúsan virágzik, ami igazán bámula¬ 
tos. — Kapható a létező legszebb piros, fe¬ 
hér, rózsaszin, kék stb. szinárnyalatokban. 
1 darab 20c; 10 darab $1.75. 

TÉLIZÖLD 
VINCA MINOR. Magyarországból min¬ 

denki által ismert télizöld, amely sirok be- 
futtatására, továbbá fák alatt, ahol fü nem 
nő, nagy sikerrel használtatik. Gyönyörű 
nagy csillagalaku, mély kék virágokkal. 
1 darab 20c; 10 áarab $1.75. 

TRITOMA 
TRITOMA PFITZERI. Pázsitban vagy 

kertben felülmúlhatatlan szép dísznövény. 
Levelei a sáshoz hasonlítanak, sötétzöldek. 
Erősebb hajtásai fáklya alakú, szép piros 
és narancsszínű virágot hoznak. 1 darab 
25c; 10 darab $2.00. 

Tritoma 

Trollius Hybrid 

TROLLIUS EURÓPAI HYBRID (gömb virág) 

Teljesen télálló évelösnövény. Napos, vagy fél¬ 

árnyékos fekvést, kissé nyirkos talajt kedvel. Meg¬ 

felelő fekvésben roppant gyorsan elszaporodik. 

Virágjai finom, könnyed gömbölyded alaknak és 

a sárga szin minden változatában előfordulnak. 

Vágott virágnak épugy, mint kertekben nagyobb 

csoportokban kiültetve rendkívül alkalmas. Vi¬ 

rágzás ideje május és június. 1 darab 35c; 10 da¬ 

rab $3.00. 

VÉRZŐ- vagy MÁRIASZIV 

DIELYTRA SPECTABILIS. Legkorábbi ta¬ 

vaszi növény; apró, kedves rózsaszínű harangocs¬ 

kákkal. 1 darab 35c; 10 darab $2.25. 

PAP A VER—ÉVELŐ PIPACS 

PAPAVER ORIENTALE. Csodaszép izzó tűz¬ 

piros virágú évelő mák. 1 darab 25c; 10 darab $2.50. 
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GYÜMÖLCSFÁK 
Telepünk főágát a gyümölcsfa tenyésztése képezi. Ennek foly¬ 

tán csakis oly gyümölcsfákat nemesitünk és állítunk elő az igen 
tisztelt vevőink részére, amelyek kiváló jó tulajdonságaiknál 
fogva már bebizonyultak a legjobbaknak úgy gyors növésükről, 
mint gyümölcs hozatalukról. 

Valamennyi eladásra kerülő gyümölcsfáink három éves fais¬ 
kolai példányok, dús gyökérzettel, szép koronával bimak. A 
magasságuk átlag 5—7 láb, úgy, hogy kiültetésük után pár évre 
— tekintettel a fajnemekre — gyümölcsöznek. 

Azon esetben, ha az igen tisztelt vevőnk nem ismerné a fajtá¬ 
kat, tessék azokat reánk bízni, csak azt kérjük megjegyezni csu¬ 
pán, hogy nyári, őszi, téli, illetve korai, közép-késői fajok le¬ 
gyenek. Biztosítjuk igen tisztelt vevőinket, hogy a küldött faj¬ 
tákkal meg lesznek elégedve minden tekintetben. 

Gyümölcsfák szállítása egyedül csak expressen vagy teher- 
áruként eszközöltetik. 

AZ ÜLTETÉS IDEJE. Gyümölcsfákat, 
bogyós gyümölcsü csemetéket, szőlőt, dísz¬ 
fákat és bokrokat ültethetünk október ele¬ 
jétől április végéig, kivéve hideg időt, a 
mikor a fa gvökere könnyen elfagyhat. 

BÁNÁSMÓD A MEGÉRKEZÉSKOR. 
Gyümölcsfák, rózsafák, stb. megérkezésük 
után a csomagból azonnal kibontandók és 
állandó helyükre ültetendök. De, ha azok 
bármi oknál fogva nem ültetendök állandó 
helyükre, készítsünk el egy V alakú árkot 
(sáncot) és ássuk be őket ideiglenesen, mig 
az ültetéssel készen nem vagyunk. 

MEGFAGYÁS ESETÉN, azaz ha a cso¬ 
magolásnál használt moha és a fák gyöke¬ 

rei összefagyva érkeznének ' meg, — ami 
nincsen ártalmára a fáknak — helyezzük a 
csomagot fagymentes helyre, ahol a fagy 
lassan kienged belőle. 

AZ ÜLTETÉS. Frissen felszántott vagy 
forgatott területen csak akkora gödröt ás¬ 
sunk, amekkora a gyökerek befogadására 
elegendő. Régi forgatott területeken, vagy 
igen jó talajokban kissé nagyobb gödröt 
ássunk. 

A fa gyökereit tanácsos ültetés előtt át¬ 
vizsgálni és. a letört darabokat éles késsel 
eltávolítani. A fákat oly mélyre, vagy egy 
kicsit mélyebbre ültetjük, mint az nálunk a 
faiskolánkban ültetve volt. 

ALMAFÁK—NYÁRI FAJOK 

GYÜMÖLCSFÁK, RÓZSAFÁK, stb. ültetésénél 
azon legyünk, hogy a gödör elég nagy legyen a 
gyökerek befogadására és hogy a föld felső része 
(humus) jusson közvetlen a gyökerekhez és a 
föld szilárdan oda legyen taposva a gyökereihez. 

A METSZÉST végezzük jó éles késsel, nem 
félve attól, hogy talán a fákat nagyon megcson¬ 
kítjuk. A metszés mindig tavaszon végzendő, még 
az őszön ültetett fákon is. 

NE FELEDJÜK EL AZ ÜLTETÉS UTÁN 
mindennemű fákról, bokrokról, stb. a jelzőtáblá¬ 
kat eltávolítani (levenni), mert ezek rajtahagyá¬ 
sa folytán a fák átvágását és egyéb elpusztulást 
vonnak maguk után. 

A FÁK BETRÁGYÁZÁSA. Nagyon ajánlatos 
őszön a gyümölcsfákat, stb. félérett trágyával kö¬ 
rülrakni és azt a tavaszon a földbe a fák körül 
heásni. 

ASTRAKÁNI PIROS ALMA 
ASTRAKÁNI PIROS. A legkorábbi nyári al- 

tnafaj. Roppant gyors növésű. Gyümölcse kó- 
zépnagy, remek, fényes, skarlátvörös szinü, kel¬ 
lemes, kissé borizü, Ifidus vízzel. 1 darab 80c; 10 
darab $6.50. 

CSERESZNYE ALMA. Jókora nagy, piros 
szivalaku, cseresznyéhez hasonló faj. Úgy befő¬ 
zésre, mint alma-’z készítésére nagyon kapós 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Astrakáni Piros Alma 
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ÉDES NYÁRI ALMA 

ÉDES NYÁRI. Gyorsnövésü és bő- 

termő korai alma, nagy, sárga szinü, 

igen édes, lédus gyümölcsökkel. 1 darab 

80c; 10 darab $6.50. 

b) ŐSZI FAJOK 

GRAVENSTEINI. 
Nagyon fiatalon ter¬ 
mő és erős növésű 
almafaj. Sárga szi¬ 
nü nagy almákkal, 
amelyek pirossal sá- 
vozottak. 

Remek kora őszi 
alma, kitűnő lédns, 
savanyu hússal. 1 
darab 80c; 10 darab 
$6.50. 

GYÖNYÖRŰ GYÜ- 

MÖLCSFACSKAIN- 
KAT AJÁNLJUK 

VEVŐK ÖZÖNSÉ- 

GÜNK SZIVES 

FIGYELMÉBE! 

Olvassa el szállitá- 

si szabályainkat ár> 

j e g y z ékünk 2-ik 

oldalán. 

KORAI ARATÁSI. Meglehetős nagy¬ 

ságú, halványsárga gyümölcsü, nagyon ko¬ 

rai nyári almafaj, remek savanykás Ízzel. 

Ez a faj kimaradhatatlan a gyümölcsösből. 

1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

ŐSZI borízű. Gyönyörű és nagyon 
értékes korai faj. Gyümölcse nagy, göm¬ 
bölyű, piros és sárga csikókkal. Húsa fi¬ 
nom, gyenge, lédus és kellemes borízű. Ki¬ 
tűnő alma főzésre. 1 darab 80c; 10 darab 
$6.50. 

NYUGAT SZÉPE. Igen nagy¬ 
ra növő, halványsárga gyümöl¬ 
csökkel, amelyek világos piros 
foltokkal vannak tarkázva. Húsa 
finom, gyenge savanyu lédus és 
olvadós. Kitűnő őszi faj. 1 drb. 
80c; 10 darab $6.50. 

OLDENBURGI HERCEGNŐ. 
Ezen alma újdonságot Magyaror¬ 
szágból hozattuk. — Gyümölcse 
teljesen gömbölyű, óriási nagyok¬ 
ká fejlődnek, szine vörös, sárga 
csikókkal. Érési ideje október és 
márciusig is el lehet tartani. Ér¬ 
tékét a legjobban az emeli, hogy 
4—5 éves korában már bőven 
terem. 3 éves szép példányok 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Ha városában nincs express állo¬ 
más, Írja meg a legközelebbi város 
nevét, ahol van egy ilyen állomás. 

Oldenburei Hercegnő Alma 
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Téli Fajok 
BANANA. Nagyon erős növő és 

korán gyümölcsöző téli alma. Gyü¬ 
mölcsei nagyok, északi oldalán sár¬ 
gák, déli oldalán pedig halványpi¬ 
ros. Darabja 80c; 10 darab $6.50. 

DELICIOUS. Nagyon kedvelt 
almafaj. Úgy piaci, mint házi hasz¬ 
nálatra az első he¬ 
lyet foglalja el 
Nincs az az alma¬ 
faj, amely oly ha¬ 
mar elterjedt vol¬ 
na az ültetők kö¬ 
zött, mint ezen 
faj. Gyümölcsei 
óriási nagyok bril- 
liánt csikókkal, 5-7 
láb magas. 1 da¬ 
rab 80c; 10 darab 
$6.50. 

TÉLI ARANY PÁ¬ 
RÁMÉN. Érik októ¬ 
ber végétől, de rend¬ 
szerint november és 
januárban a legélvez¬ 
hetőbb. Remek zöl¬ 
des-sárga szinti és ki¬ 
tűnő ízű gyümölcsök¬ 
kel. 1 darab 80c; 10 
darab $6.50. 

BALDWIN. Roppant nagy hozamú, bőtermö és 
rendkívül gyorsan növő almafaj. Nagy gömbölyű, 
remek piros szinü gyümölcsökkel, amelyek a leg¬ 
jobb borizüek és lédusak. Kitűnő markét faj. 1 da¬ 
rab 80c; 10 darab $6.50. 

TÉLI borízű. Remek izü, vörös és sárga sá- 
vozott, borizü téli alma. Felülmúlhatatlan úgy a 
gyümölcsök színére való tekintettel, mint kitűnő 
izükre. 1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

JO NÁTHÁN. A létező almák között a legelső 
helyet foglalja el, nagy szalmasárga és pirossal 
majdnem egészen bemosott gyümölcsökkel. Korán, 
rendesen és bőven terem. 1 darab 80c; 10 darab 
$6.50. 

CORTLAND. Kitűnő téli almafaj, nagyon erős 
növő, bőtermö és sokáig élő fa. A gyümölcsei 
gömbölyűek, melyek remek piros színűek, kitűnő 
izü, elsőrendű marketfaj. A gyümölcsei egész ta¬ 
vaszig eltarthatók. 1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Jonathan 
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KÖRTEFÁK 
a) Nyári Fajok 

BARLETT VAJKÖRTE. Nagy, viaszsárga, vö¬ 
rös árnnyal bevont, olvadós és remek édes, lédus 
gyümölcsü nyári körte. Nagyon korán termő és 
gyorsan növő nyári faj. Érése augusztus hó. 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Korai Aratási 

KORAI ARATÁSI. Középnagy gyümölcsü és 
kitűnő minőségű körte faj. "Gyümölcse féloldala 
sárga, a napos oldala piros, busa édes és olvadós. 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

CLAPP KEDVENCE. Remek nyári vajkörte, a 
nap felöli oldalán rózsaszín pettyekkel. Taná¬ 
csos érése előtt 8—10 nappal leszedni a fáról. 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Flemish Szépe 

KONC VAJONCA. Általánosan ismert korai 
faj. Nagy, hosszúkás, finom édes izü, félie sárga, 
félig piros gyümölccsel. 1 darab 80c; 10 darab 
$6.50. 

Bartlett 

b) Őszi és Téli Fajok 

CSÁSZÁR KÖRTE. Nem újdonság, de 
bő termőségénél, óriási nagyságánál, gyö¬ 
nyörű szine, alakja és fenséges izénél fog¬ 
va a legismertebb és legelterjedtebb egész 
Magyarországon. Annyiból is legismertebb, 
mert minden évben bő termést ad és ennél¬ 
fogva, ahol csak hely van egy fának, oda 
császár körtét ültetnek. Gyümölcse szép 
alakú, óriási nagyra fejlődik, szine északi 
oldalán sárga, déli oldalán pedig halvánv 
piros. Érési ideje szeptember hónap. 5-7 
láb magasak. 1 darab 90c; 10 darab $7.50. 

FLEMISH SZÉPE. Remek izü, korai őszi 
körte faj. Nagy, zöldessárga gyümölcsei finom 
édesek és lédusak. Általánosan minden évben 
bőven terem. 1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

LŐRINC VAJKÖRTE. Husvétig is elálló téli 
fajkörte. Nagy, szintén aranysárga szinü gyü¬ 
mölcsei felséges izüek. Igen bő és általánosan 
minden évben sokat termő faj. 1 darab 80c; 10 
darab $6.50. 

NEMES KEIFER. Nagy, aranysárga gyü¬ 
mölcsü és kitűnő minőségű, nagyon sokáig el¬ 
tartó téli faj. Kitűnő üvegbeni eltevésre, ke¬ 
ménysége miatt. Nagyon keresett markét faj. 
1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

CEGLÉDI ÓRIÁS KÖRTE. Ezen gyönyörű 
őszi körte gyümölcs nagysága bámulatba ejtet¬ 
te az egész közönséget. A gyümölcs súlya 1 font 
és 5 ounce volt. Szine szedéskor világos, később 
pedig már sárga, ize fenséges, érik októberben és 
hónapig eltartható. 1 darab 80c; 10 darab $6.50. 
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HERCEGNŐ VAJKÖRTE. A legjobban 

elterjedt és termelt igazi vajkörte. Óriási 

nagyságú sárga gyümölcsei felséges, édes 

Ízűek. Korán és roppant bőven terem a fá¬ 

ja. Nagyon ajánljuk úgy házi kertekbeni 

ültetésre, mint nagyobb mennyiségben piaci 

termelésre. Érés: október elejétől novem¬ 

ber végéig. 1 darab 80c; 10 darab $6.50. 

Székely Magonca 

SZÉKELY MAGONCA. Apró gyümölcsü, méz¬ 
édes, nagyon bőven termő körte faj. Gyümölcsé¬ 
nek egyik oldala sárga, a másik piros. Karácso¬ 
nyig eltartható. Ezen jó faj tulajdonsága még az 
is, hogy átültetése után 2—3 évre már hozza a 
gyümölcsét. 5—6 láb magas. 1 darab 80c; 10 da¬ 
rab $6.50. 

CSERESZNYEFÁK 

NAGY FEKETE ROPOGÓS. Júliusban érő 
szív alakú és nagyon édes izü cseresznye, a leg¬ 
kitűnőbb az összes korai fajok között. Húsa na¬ 
gyon kemény és ropogós és nagyon bötermö, el¬ 
sőrendű piaci faj és kitűnő befőttet szolgáltat. 
1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

NAGY SÁRGA ROPOGÓS. A legnagyobbra 
megnövő, szivalaku késői cseresznye faj. Gyü¬ 
mölcse sötét vörös szinü, mikor teljesen megérett. 
1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

l.AMBERT KÉSŐI ROPOGÓS. A 

legnagyobbra megnövő, szivalaku ké¬ 

sői cseresznye faj. Gyümölcse sötét 

vörös szinü, mikor teljesen megérett. 

1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

WINDSOR. A legkitűnőbb kései sö¬ 

tétvörös ropogós cseresznye, az ösz- 

szes cseresznye fajok között. Húsa na¬ 

gyon kemény és ropogós és óriási bő¬ 

termő, úgy házi használatra befőzések¬ 

re, mint piaci termelésre elsőrendű. 

1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

Hercegnő Vajkörte 

KORAI JÚNIUSI. Nagy, világos piros és kel¬ 

lemes izü édes cseresznye. Nagyon bőtermö és 

korán gyümölcsöző faj. Kitűnő házi használat¬ 

ra. 1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

Fekete Ropogós Cseresznye 
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MEGGYFÁK 

KORAI RICHMOND. Egyike a legkorábbi ju 
niusi meggy fajoknak. Bőtermösége felülmúlha¬ 
tatlan. Fája nagyon korán terem. Gyümölcse kitű¬ 
nő izü, a szine érett alakjában sötétvörös. 1 darab 
65c; 10 darab $5.50. 

KÉSŐI HERCEG. Késői elsőrendű csemege 
meggy faj. Nagyon bőtermő meggy faj. Gyorsan 
növő és bőtermő fával. 1 darab 65c; 10 darab $5.50. 

HORTENSIA KIRÁLYNŐ. Későn érő remek 
világos szinü gyümölcsü meggy fai. Gyorsan növő 
és bőtermő fával. 1 darab 65c; 10 darab $5.50. 

SPANYOL MEGGY. Más néven Tükör Meggy, 
vagy Oltott Meggy néven is szerepel. Gyümölcse 
igen nagy, fénylő sötétvörös és kemény. Befőzésre 
a legjobb meggy fajta. Érése: julius. A legkitű¬ 
nőbb háztartási és piaci gyümölcs. 1 darab 65c; 10 
darab $5.50. 

Spanyol Meggy 

JAPÁN VÉRPIROS SZILVA. Óriási 
nagyságra megnövő gyümölcsökkel, melyek¬ 
nek külső szine gazdag élénk piros, a húsa 
pedig felséges édes izü. Nagyon bőtermő 
és gyorsan növő fával. A gyümölcse ezen 
fajnak nem sokkal kisebb, mint a közönsé¬ 
ges barack. 1 darab 80c; 10 darab $7.00. 

JAPÁN SÁRGA SZILVA. A legkorábbi 
japán szilva faj. Óriási nagy, tojás alakú, 
sárga, lédus gyümölcsökkel. 1 darab 80c; 
10 darab $7.00. 

KORAI KÉK RINGLÓ. A legkorábbi viola¬ 
kék szinü szilvafaj, finom izü, édes, lédus hússal. 
Nagyon bőtermő markét faj. Érése augusztus 
hóban. 1 darab 80c; 10 darab $7.00. 

HOSSZÚ SZILVA, vagy amint más néven “Há 
zi Szilva”, “Aszaló Szilva”, “Berzencei”, “Magyar 
Szilva”, “Besztercei” elnevezések alatt ismerünk. 
A legjobban bevált szilva fajok egyike. Alakja 
hosszú, tojásdad, feketéskék színnel. Háztartási 
célokra a legelsőbbrendü. Magbaváló gyümöl¬ 
csei felséges Ízűek. 1 darab 90c; 10 darab $8.00. 

Lombard Ringló 

SZILVAFÁK—Európai fajok 

LOMBÁRD RINGLÓJA. Középnagy, 
sötétvörös szinü ringló, remek sárga és ki¬ 
tűnő izü hússal. A legelterjedtebb szilva 
faj nagybani eladásra, kitűnő házi haszná¬ 
latra is, u. m.; befőzésre, stb. Bőven te¬ 
rem minden évben. Fája gyorsan növő. 
Érése augusztus hónap. 1 darab 80c; 10 
darab $7.00. 

JAPÁN KÉK SZILVA. Nagy, kék gyü¬ 
mölcsü, kései faj. 1 darab 80c; 10 darab 
$7.00. 
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ŐSZI BARACKFÁK 
ELBERTA. A legelsőrendü középkorai mag- 

bavaló markét faj. Megnő és bőven terem 
bármely földön. Érése augusztus és szeptem¬ 
ber hónapokban. 1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

CHAMPION. Óriás nagyra növő faj. Hé¬ 
ja világos piros, húsa belül fehér, kitűnő izü. 
Piacon a legmagasabb ára van. Érik aug'usz- 
tus hónapban. 1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

STEARN-FÉLE KÉSŐI. Finom kései mar¬ 
két faj, remek sárga és kitűnő izü gyümöl¬ 
csökkel. 1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

KORAI SÁNDOR. Egyike a legnagyobbakra nö¬ 
vő legkoraibb és legjobb magbaváló barack fajoknak. 
Gyümölcse lédus és nagyon kellemes izü. Érése jú¬ 
lius hóban. 1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

Elberta 

SZENT JÁNOSI. Középnagy, sárga szinü. Gyü- 
.-nölcse lédus és magbaváló. Érése julius hó. 1 da¬ 
rab 50c; 10 darab $4.00. 

KÉSŐI CRÁWFORD. Nagyra növő, remek szinü 
őszi barack. Roppant bötermő késői faj. Érése 
szeptember hónapban. 1 darab 50c; 10 darab $4.00. 

KORÁI CRÁWFORD. Kitűnő minőségű, nagy 
gyümölcsü, sárga szinü barack. 1 darab 50c; 10 da¬ 
rab $4.00. 

HALÉ. Újdonság! Nem létezik olyan 
barack, amely oly gyorsan elterjedt volna 
a termelők között, mint ezen faj. Nagy¬ 
sága egy és félszer akkora, mint az is¬ 
mert Elberta. Érik öt nappal előbb. Szí¬ 
ne aranysárga, húsa színe világos-sárga 
és fenséges izü. 1 darab 50c; 10 darab 
$4.00. 

KAJSZIN és SÁRGA BARACK 

Korai Sándor Barack 

KORAI BIBORKAJSZIN. Korán érő 
nagy, narancssárga, napos oldalon bí¬ 
borvörössel színezett. Igen lédus és fi¬ 
nom zamatu. 1 darab 80c; 10 darab $7.50. 

Stearn-féle Késői 
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DIÓFÁK BIRSFÁK 

Ehirópai Dió 

EURÓPAI DIÓ. Valódi európai vékony héjú 
faj. Mi ezen fajt Magyarországból hozattuk és 
az itteni gyökerébe van nemesitve, ennélfogva 
teljesen birja a telet. Rövid 5—6 év alatt óriási 
fává fejlődnek és termést hoznak. 5—6 láb ma¬ 
gas, gyönyörű példányok. 1 darab $1.50; 10 darab 
$12.50. 

ÉDES GESZTENYEFA 
AMERIKAI. Amerikai édes gesztenyefa. Nagy 

hasznot hozó fa a gyümölcse által. Ha van a 
földeinken olyan hely, ami másra alkalmatlan, ül¬ 
tessünk rá gesztenyefát: ültessünk különösen le¬ 
gelőkre. Mint szerszámfa is nagyban keresett. 
4—5 láb. 1 darab 75c; 10 darab $6.00. 

JAPÁNI. Japán gesztenyefa. Nagy, édes gesz¬ 
tenyékkel. Nagyon hamar gyümölcsöző faj, a 
melyből sok pénzt lehet előállítani, d—5 láb 1 da¬ 
rab $1.75; 10 darab $15.00. 

Birskörte 

BIRSALMA. Gyümölcse középnagy, alma alakú. Színe 
zöldessárga, kitűnő zamattal. 1 darab $1.00; 10 darab $9.00. 

CHAMPION. Nagyon bőtermő és nagy gyümölcsű birs 
körte faj. Gyümölcsei narancssárgák és kitűnő izüek, házi 
használatra legkitűnőbb. 1 darab $1-00; 10 darab $9.00. 

ÓRIÁSI BIRSKÖRTE. óriási gyümölcsű, narancssárga szi- 
nü birskörte faj. Rendkívül bőven termő a fája. 1 darab 
75c; 10 darab $6.00. 

• • • • • • 

BOGYOGYUMOLCSU CSEMETEK 
A bogyós gyümölcsü csemeték nevelése a házunk körül és a termelés ép oly hasznot és élvezetet 

hozó, mint a nagyobb gyümölcsfáké. Akármekkora is a ház körüli lőttünk (házhely), mindig talá¬ 
lunk helyet a konyhakerti veteményeink, virágágyaink és a gyümölcsfáinkon kivül, ahol megfér egy¬ 
néhány ribizke, málna, szőlő, vagy szamóca (földi eper), stb. bokor, amik nagyon kevés gondozás 
mellett hasznot és élvezetet nyújtanak egész éven át. — Ami a nagybani bogyós gyümölcsü termelést 
illeti, pedig egyik főága az itteni farmeréletnek, elkezdve nyáron a szamócán és bevégezve a szőlővel, 
mind olyan gyümölcsök, amelyeknek nem nagy nehézségekbe ütközik a pénzzé tételük. 

Az alábbiakban felsorolt bogyós gyümölcsü csemeték mind erős növésű, 2—3 éves példányok és 
a legjobban alkalmas fajok, bőtermöségüknél fogva úgy házi használatra, mint piacra való termelésre. 

KÖSZMÉTE- 
EGRES 

DOWNING. Jeles 
amerikai fajta, megle¬ 
hetős korai, sárga-zöld 
gyümölcsü. Finom asz¬ 
tali gyümölcs házi ker¬ 
tekben való termelésre 
1 darab 25c; Expres- 

sen 10 darab $2.00. 

JOSSELYN. Kitűnő 

izu, érésekor piros szí¬ 
nű amerikai egres. Bá¬ 
mulatos bőtermő, nagy, 
ovális alakú gyümöl¬ 

csökkel. 1 darab 30c; 
Expressen 10 darab 

$2.50. Josselyn 
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RIBIZKE—RIBIZLI 

Ribizke Vörös Német 

VÖRÖS NÉMET. Finom, bőtermő faj, úgy házi használatra, mint nagybani termelés¬ 
re. 1 darab 25c; 10 darab $1.75. 

FAY-FÉLE BŐTERMŐ. TFay’s Prolific;. 
Rendkívül hosszú fürtü és nagyon bőtermő 
ribizke-faj. Sötétvörös, igen nagy bogyók¬ 
kal. Elsőrendű piaci faj. 1 darab 25; 10 da¬ 
rab $1.75. 

LONDONI PIACI. Kitűnő market-faj, 
úgyszintén házi használatra is a legelsők 
közé tartozik. Gyönyörű piros szinü és kel¬ 
lemes ízű gyümölcsökkel. 1 darab 25c; 10 
darab $1.75. 

SAINT REGIS FOLYTON 
TERMŐ MÁLNA 

(Himpér) 

Ezen málna-újdonság még csak 7 éve 
találtatott fel és máris oly nagy reá a ke¬ 

reslet, hogy a terme¬ 
lők nem tudnak ele¬ 
get termelni, azaz 
szaporítani, hogy a 
vevőket ki lehessen 
szolgálni. Ezen mál- 
na-ujdonság színére 
és zamatjára ugyan 
az, mint a magyaror¬ 
szági Piros Málna 
vagy Himpér (és ar¬ 
ról is van fajoztatva), 
csak az köztük a kü¬ 
lönbség, hogy a ma¬ 
gyarországi csak egy¬ 
szer, júliusban gyü¬ 
mölcsözik, ezen faj 
pedig júniustól egész 
hideg őszig, novem¬ 
berig terem. Minden 
évben újabb növése¬ 
ken gyümölcsöt hoz. 1 
darab 10c; 10 darab 
80c. Expressen 100 
darab $4.50. 

MÁLNA—HIMPÉR 
PIROS MÁLNA. A málnák királynéja. A leg¬ 

jobb európai remek vörös szinü és gyümölcsü 

málna, nagyon édes zamattal. A legjobb faj nagy¬ 

bani marketre való termelésre. Kitünően szállitha- 

tó. Családi kertek rfiszére nélkülözhetetlen. 1 darab 

10c; 10 darab 80c. Expressen 100 darab $4.50. 

Málna Latham 

MÁLNA ÚJDONSÁG 

LATHAM. Kitűnő világos piros gyümölcsü MÁL¬ 
NA ÚJDONSÁG. Nagyon erős növő és bőtermő, 
teljesen télálló. Canadának a leghidegebb részén is 
a legbővebben hozza termését. Connecticut állam 
gazdasági intézetében három évi kisérletezés után 
lioldankint a LATHAM MÁLNA 5430 qart málnát 
termett, melynek quartját 20-tól 25 centig lehet szá¬ 
mítani. Tehát nagyon ajánlható, mivel hogy nagyon 
gazdaságos és nagyon keresett gyümölcs. Akinek 
van tehát egy kis kertecskéje, ennél hálásabb és jobb 
gyümölcsöt nem ültethet. 1 darab 10c; 10 darab 
80c, Expressen 100 darab $4.50, 
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PIROS MÁLNA 

PALMER-FÉLE. Roppant dús termő, 
igen korai málna faj. Gyümölcsei finom 
zamatosak. A legmagasabb árakat hozza 
a marketon. 1 darab 10c; 10 darab 90c; 
Expressen 100 darab $4.50. 

MARLBORO. Nagy, világos piros gyü¬ 
mölcsű és kitűnő minőségű faj. Nagyon ko¬ 
rán érő, Így a termelő korán csinál pénzt 
belőle. 1 darab 10c; 10 darab 90c; Expres¬ 
sen 100 darab $4.50. 

SÁRGA MÁLNA. Remek sárga szinü 
és finom izü málna faj. Megnő bárhol. 
1 darab 15c; 10 darab $1.00; Expressen 
100 darab $6.00. 

HAMVAS SZEDER 

ELDORADO. Gyümölcsei nagy fürtök¬ 
ben jelennek meg az ágak végén. Rendkí¬ 
vül bötermő és finom zamatu. 1 darab 10c; 
10 darab 95c; Expressen 100 darab $6.00. 

BLOWER. A legbőtermőbb és legnagyobb 
gyümölcsü fekete málna faj. Egyike szintén azon 
bogyós gyümölcsöknek, amelyek a legtöbb pénzt 
hozzák a marketon. 1 darab 10c; 10 darab 90c. 
Expressen 100 darab $5.75. 

SNYDER-FÉLE. Nagyon korai, édes, lédus 
gyümölcsökkel. Csodálatos bőtermő. 1 darab 10c; 
10 darab 90c; Expressen 100 darab $5.75. 

SZAMÓCA—EPER 
A szamóca növények megérkezésük után 

vízbe mártandók és nedves földben tartan¬ 
dók, mig csak készen nem vagyunk azokat 

Parsons Szépe Szamóca 

DUNLAP TA¬ 
NÁCSOS. Egy¬ 
forma szép gyü¬ 
mölcsökkel, a 
melyek fényes 
pirosak. Kitűnő 
faj befőzésre. 
Korán érik és 
az érése hosz- 
szan tart. 25 da¬ 
rab 70c; 100 da- 
drb. $1.25; 1000 
darab $9.00. 

elültem. ANASZÁSZ. 
Korai, igen bő¬ 
termő, élénk pi¬ 
ros szinü gyü¬ 
mölcsü faj. Házi 
használatra ki¬ 
tűnő, remek ize 
által. Házi kert¬ 
jeinkből elma¬ 
radhatatlan. — 
25 drb. 70c; 100 
darab $1.25; 1000 
darab $9.00. 

PARSON SZÉPE. Erős növésű és szép nagy 
gyümölcsöket fejlesztő szamóca faj. Középkorai. 
Kitnően szállitható. 25 darab 70c; 100 darab 
$1.25; 1000 darab $9.00. 

BELT VILMOS. Extra nagyságú, finom^ izü, 
gyönyörű piros gyümölcsökkel. Nagyon bőter- 
mő faj, ezáltal nagyban termelik. 25 darab 70c; 
100 darab $1.25; 1000 darab $9.00. 

Blower Fekete Málna 

Folytontermő Szamóca (Eper). 

ÚJDONSÁG! 
Szamóca-Eper 

Folytontermő Szamóca 
MASTODON. Szamóca-újdonság teljesen 

eltérő a többi szamócafajoktól, amennyiben 
ezen újdonság nemcsak tavasszal gyümöl¬ 
csözik, hanem egész hideg őszig folyton hoz¬ 
za a virágait és folyton érik a gyümölcse. 
A szamóca termelők több folytontermő sza¬ 
mócával kísérleteztek és megállapították, 
hogy a MASTODON felülmúlja az összes 
fajokat. Ezen faj nagybani termelésre arany¬ 
bánya, mert mikor már a többi fajok elgyü¬ 
mölcsöztek, 40—50 centet fizetnek kvarton¬ 
ként gyümölcseiért a piacon (Marketon), kü¬ 
lönösen augusztus elejétől egész októberig a 
legbővebb termést adja. 50 darab palánta 
képes egy nagyobb családot egész nyáron 
ellátni gyümölccsel. 25 darab $1.00; 100 da¬ 
rab $3.00; Expressen 1000 darab $20.00. 
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SZŐLŐK 
Szőlőt általában mindenki ültet többet vagy kevesebbet, részint jó gyümölcseiért, vagy pedig 

háza körül befuttatva árnyék vagy lugas gyanánt, igy tehát ezen hálás gyümölcs sima vesszőről te¬ 
nyésztett és az azokból kiválasztott legjobb 2 éves fajtákat tartalmazzák, amelyek dús gyökérzettel 
birnak, úgy, hogy egy-két év alatt kevés gondozás mellett termőképesek lesznek. 

a) Fekete Fajok 

KIRÁLY SZŐLŐ. Újdonság! Erős nö¬ 
vésű szőlő faj, fekete gyümölcsei bámula¬ 
tos nagyságra fejlődnek ki, ennek folytán 
házi kertekben nagyon ajánlható asztali 
termelésre. Gyümölcsei felséges izüek és 
zamatuak. 1 darab 50c; Expressen 10 da¬ 
rab $4.00; 100 darab $30.00. 

CAMPBELL KORAI. Kitü nő minősé¬ 
gű asztali szőlő. Nagyon korai. Gyümöl¬ 
csei nagyok, gömbölyűek, amelyek a legfi¬ 
nomabb édes Ízt szolgálják a fogyasztónak. 
1 darab 45c. Expressen 10 darab $3.00; 100 
darab $17.50. 

WORDEN. A “Concord” fajnak egy le¬ 
származottja, de gyümölcsei és fürtjei még 
nagyobbak, mint a Concordnak. Érése a 
Campbell koraié és a Concordé közé esik. 
1 darab 45c. Expressen 10 darab $2.50. 100 
darab $15.00. 

CONCORD. Az általánosan ismert és minden¬ 
ki által termelt piaci faj. A gyümölcsük nagy 
fürtökben jelennek meg a szárakon, ami nagyon 
bőtermővé teszi a tőkét. Megnő bármely talajban. 
Nem válogatós. Remek lugast alkot. 1 darab 
30c. Expressen 10 darab $2.25; 100 darab $12.00. 

Regal Szőlő 

Concord Szőlő 

b) Vörös Fajok 

REGÁL. (Uj faj;. Feltaláltatott 1879- 
ben, ki lett próbálva Amerika összes éghaj¬ 
latain és mindenüttt a legdusabb, legizlete- 
sebb és leggyorsabb növőnek bizonyult. Szí¬ 
ne vörös, nagyon tömött fürtökkel. Remek 
lugast alkot. 1 darab 40c; Expressen 10 
darab $3.00; 100 darab $20.00. 

CATAWBA. Finom asztali és mustszö- 
lő, nagy gömbölyű gyümölcsökkel. Kissé 
hosszú idényt kiván magának. 1 darab 35c; 
Expressen 10 darab $3.00; 100 darab $17.50. 

BRIGHTON. Nagy és szépen formált 
fürtöket fejleszt szép, nagy, édes, lédus sze¬ 
mekkel. Korán érik, 1 darab 40c; Expres¬ 
sen 10 darab $3.00; 100 darab $20.00. 

DELAWARE. Nagyon édes és zamatos 
szőlőfaj. 1 darab 40c; Expressen 10 darab 
$3.00; 100 darab $22.00. 
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c) Fehér Fajok 

NIAGARA. Nagy, szép, tömött fürtü 

gyümölcsei a legkellemesebb asztali cseme¬ 

gét szolgálják. A gyümölcsük teljes meg- 

érésében halványsárgák és cukorédes izüek. 

A fája nagyon erős növő és bőtermő. A 

Concorddal egy időben érik. 1 darab 35c; 

Expressen 10 darab $2.50; 100 darab $16.00. 

DIAMOND. Elsőrendű fehér csemege- 
szőlő, a fekete Concord magonca, de jóval 
koraibb, mint az. Úgy a növény növése, 
mint a gyümölcse megegyeznek Ízben és 
nagyságban, csak mig az előbbi fekete, ez 
fehér szőlő. Ez is szintén kitűnő lugast 

szolgáltat. 1 darab 35c; 10 darab $2.50; 
100 darab $15.00. 

POCKLINGTON. Nagy fürtöket és bo¬ 

gyókat hozó, nagyon édes szőlőfaj. Úgy 

mint az előbbi, teljes megérésében a gyü¬ 

mölcsük aranysárgák és kellemes izüek. Re¬ 

mek asztali csemege. Érése a Concordé 

után. 1 darab 35c; Expressen 10 darab 

$2.50; 100 darab $15.00. 

Diamond Szőlő 

EURÓPAI SZŐLŐK 

Niagara 

Tokaj Tüze Szőlő, mint lugas 

TOKAJ TÜZE. Nagy, halványpiros, 

nedvdus gyümölcsü, mézédes asztali és must 

szőlő. Gyümölcséért mesés árakat kapnak a 

csemegekereskedők. 1 da¬ 

rab 50c; Expressen 10 

darab $4.50. 

MALAGA. Igen nagy, 
ovális alakú, halványsár¬ 
ga szinü csemege szőlő. 
— Gyümölcsei roppant 
nedvdusak, mézédesek. 1 
darab 50c; Expressen 10 
darab $4.50. 

RIESLING. Magyaror¬ 
szágon igen kedvelt 
mustszőlő. Fürtjei és bo¬ 
gyói középnagyok, az ize 
rendkívül kellemes és 
nedvdus. 1 darab 50c; 
Expressen 10 darab $4.50 



76 KÁLLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 

DISZ- és ÁRNYÉKFÁK 
Házak elé utcára, vagy házak körüli ülte¬ 

tésre legalkalmasabb lombfák, melyek a forró 

nyár folyamán hűvös árnyékot adnak. Az el¬ 

adásra menő példányaink átlag 6-—^10 láb ma¬ 

gasak úgy, hogy rövid idő alatt a kiültetésük 

után szép árnyékot nyújtanak. Csak expressen 

vagy teheráruként szállíthatók. 

AKÁCFA 
PIROS VIRÁGÚ AKÁCFA, amelyet nagy, piros 

virágaiért kedvelnek. A házak előtt egyesben ki¬ 
ültetve a gyepbe, úgy a virágzáskor, mint máskor 
kitünően fest. Virágja olyan, mint a fehér akácé, 
csak vagy három oly nagy fürtben. 4—5 láb magas 
törzsbe oltott szép 2 éves példányok. 1 darab $1.75; 
10 darab $15.00. 

FEHÉR VIRÁGÚ AKÁC. Szülőhazánkból és so¬ 
kunknak kedves emléket visszaidéző, jól ismert ár¬ 
nyékfa, illatos fehér virágokkal, amelyek nagy für¬ 
tökben jelennek meg az ágakon. 8—10 láb magas. 
1 darab 75c; 10 darab $6.00. 

Ernyőfa (Catalpa Bungii) 

CATALPA BUNGII ERNYÖFA. Remek, na¬ 
gyon szép, egyformán növő koronáju diszfa, amely 
házak előtt a gyepben nagyszerűen fest. Elmarad¬ 
hatatlan uj házak elé, de meg bármely házhoz, 
mert szép, ernyöalaku koronájával emeli a ház szép¬ 
ségét. Az ernyőfát, a szomorú eperfát és a rózsa- 
szinü akácfát különösen ajánljuk házaink diszité- 
sére. Szép, 6—8 láb magas példányok. 1 darab 
$1.00; 10 darab $7.50. 

EPER vagy SZEDERFA 
MORUS RUBRA. Fekete eperfa, szép, nagy 

levélzettel és gyümölcsökkel. Úgy mint az előbbi, 
kedves árnyat adó fa házak körül. 6—8 láb magas, 
oltott nagy gyümölcsű. 1 darab $1.00; 10 darab $8.00 

Szomorú Eperfa 

SZOMORÚ EPERFA 
MORUS PENDULA. Elsőrendű disz¬ 

fa. Nagyban használják a házak elé gyep¬ 
be, mint egyes különálló fát, mert mint 
ilyen, lecsüngő ágaival remek képet köl¬ 
csönöz a ház elején. Nagyon ajánljuk 
mindenkinek, különösen uj ház építésénél 
elmaradhatatlan. 6—8 láb magas, 1 darab 
$1.75; 10 darab $15.00. 

VAD GESZTENYEFA 
Gyönyörű virágú diszfa. Nagyban hasz¬ 

nálják úgy házak elé utcai sorfának, mint 
gyepben árnyékfának. 6—8 láb 1 darab 
$2.00; 10 darab $17.50. 

JAPÁNI GESZTENYEFA 
JAPÁN GESZTENYEFA. Nagy, édes gesz¬ 

tenyékkel. Nagyon hamar gyümölcsöző faj, a 
melyből sok pénzt lehet előállítani. Amerika 
bármely részében megnő és rövid idő alatt óriá¬ 
si fává fejlődik. 1 darab $1.75; 10 darab $15.00. 

Vadgesztenyefa 
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SZOMORÚ FŰZFA 
SALIX BABYLONICA. Szomorufüz. Szép, 

magánálló fa, a földig lecsüngő ágazattal, amely 
nagy árnyékot ad a ház kerületének. Kissé ned¬ 
ves talajban diszlik a legjobban. 8—10 láb magas. 
1 darab $1.40; 10 darab $12.50. 

Szomorufiizfa 

HARSFA 
TILIA GRANDIFLORA. Nagyon kedvelt ár¬ 

nyékfa; szép lombozata miatt házak körüli hasz¬ 
nálatra. Jó illatú virágai összeszedve és megszá- 
ritva az úgynevezett hársfa herbatét vagy teát 
szolgáltatják. 8—10 láb magas. 1 darab $2.50; 10 
darab $22.50. 

JAVORFÁK 
ACER DASYCARPUM. Ezüst jávorfa. N agyon 

gyorsan növő árnyékfa. Levelei alsó lapja ezüs¬ 
tös. Nagyon ajánlható házak elé úgy egyesnek, 
mint utca mentén sorfának. 8—10 láb magas. 
1 darab $1.00; 10 darab $8.00. 

ACER SACHARINUM. Cukorjávor, amelyből 
Amerikában az úgynevezett “Sugár Syrup”-ot ve¬ 
szik. Úgy egyesben kiültetve, mint sorfának, utca 
hosszat házak elé, nagyszerű lombot, árnyékot ad. 
Itt Amerikában “Sugár Maple” név alatt ismere¬ 
tes. 8—10 láb magas. 1 darab $2.50; 10 darab 
$22.50. 

ACER PLATNOIDES. Jókori jávorfa. Re^ 
mek, tökéletes koronát hozó árnyékfa. Az ágai 
nem törékenyek, úgy mint más iharfáé. Dús, gaz¬ 
dag lombozattal. Nagybanhasználják házak elé, 
utca sorfának is, mert mint ilyen, szép külsőt köl¬ 
csönöz a ház elejének. 8—10 láb magas. 1 darab 
$2.50; 10 darab $22.50. 

ACER SHWEDLER. Elsőrangú díszfa. Gyö¬ 
nyörű vérvörös szinü lombozattal és levélzettel. 
6^^ láb magas. 1 darab $3.00; 10 darab $27.50. 

NYÁRFÁK 
POPULUS MONILIFERA. Rezgőnyárfa. 

Gyors növésű, dús lombozattal biró “rezgő leve¬ 
lű” nyárfa. Megnő bárhol, ahol más fák nem dísz- 
lenek, különösen szeret nedves talajt, úgy, mint 
a füzek. 8—10 láb magas. 1 darab 75c; 10 darab 
$6.00. Nyírfa 

POPULUS ALBA NIVÁÉ. Valódi ezüst nyár¬ 

fa. Remek, mint magánálló egyes árnyék fa, dús, 

gazdag lombozattal. 8—10 láb magas. 1 darab 

$1.25; 10 darab $11.00. 

POPULUS PYRAMIDALIS. A valódi sugár 

jegenye nyárfa. Sorokban festőién mutat. 8—10 
láb magas. 1 darab $1.00. 10 darab $7.50. 

nyírfa 
BETULA ALBA LACINIATA. Ezen gyönyö¬ 

rű lecsüngő fa egy válfaja a magyarországi nyír¬ 

fának, csakhogy ez finoman vágott levelvü, ágai 

lecsüngők és arra a magyarországi közönségesre 

van nemesítve, vagyis oltva, 6—8 láb magas. 1 da¬ 

rab $1.50; 10 darab $12.50. 

Jókori Jávorfa 
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PLATÁNFA 
PLATANUS ORIENTALIS. Hatalmas nagy¬ 

ságra növő lombfa, gyönyörű koronával. Nagyban 
használják úgy sorfának utcákra, mint házak elé 
magánálló árnyékfának is. 8—10 láb magas. 1 da¬ 
rab $1.50; 10 darab $12.50. 

SZIVARFA 
CATALPHA SYRINGAFOLIA. Igen nagy levelű s 

gyors növésű, kedvelt lombfa, amely úgy sorfának, mint 
magánálló fának kitűnően alkalmazható. Szép nagy, fe¬ 
hér virágai elhulta után hosszú, a ‘Virginia” szivarhoz 
hasonló magfűrtök jelennek meg a fákon, ami után kapta 
az angol ‘‘szivarfa” elnevezését is. 8—10 láb magas. 1 da¬ 
rab $1.00; 10 darab $8.00. 

SZILFA 
ULMUS AMERICANA. Kecses levelű, szép koronáju 

árnyékfa. Alkalmas úgy sorfának utcákra, de még job¬ 
ban mint magánálló fának, nagyobb terjedelmű helyekre. 
8—10 láb magas. 1 darab $1.25; 10 darab $10.00. 

TÖLGYFA 
QUERCUS PALUSTRIS. — Valódi impozáns cser¬ 

tölgy. Szép lombozatával remek magánálló fát alkot. 
6—7 láb magas. 1 darab $3.50; 10 darab $30.00. 

TULIPÁNFA 
LIRIODENDRON TULIPIFERA. Pompás, igen di- 

szitő hatású árnyékfa. Zöldes narancsszínű, a tulipán¬ 
hoz hasonló alakú virágokat hoz, 6—8 láb magas. 1 darab 
$1.50; 10 darab $12.50. Platánfa 

Fenyőfák (Koniferák) 
Ha házainkat értékesiteni akarjuk és zölddel télen át disziteni, akkor ültessünk fenyő¬ 

fákat úgy a házaink elé, házaink körül, ki a pázsitban (gyepben) és diszcserjék közzé. A 

tűlevelűek képezik legszebb díszleteinket: télen-nyáron szépek a kertben,' udvarokon, 

megnőnek bármely talajban. A kertészetünkből kiküldött példányok átlag két láb maga¬ 

sak, amely korban biztos a megfogamzásuk. Szállításuk expressen, vagy teheráruként esz¬ 

közöltetik. 

Ház körttli fenyő ültetés, Cédrus vagy Életfa, Juniper, Selyem fenyő és Vörösfenyő, amelyek 
kitünően diaritik a házat. 



KALLAY TESTVÉREK—PAINESVILLE, OHIO 79 

CÉDRUS vagy ÉLETFA 

THUYA OCCIDENTALIS. Ott, hol örökzöld kerítés vagy 
cserje kívánatos, vagy temetőben kedveseink sírja körül, a leg¬ 
alkalmasabb az Életfa. Örökzöld lombozata és szép gúla alakja 
mindig különös hatást kelt. 
2—3 láb magas. 1 darab $1.75; 
10 darab $15.00. 3—4 láb ma¬ 
gas 1 darab $2.50; 10 darab 
$22.50. 

EZÜSTFENYŐ 

Ezüst Fenyő 

BORÓKA FENYŐ 
Cédrus vagy Életfa 

JUNIPERUS HYBERNICA. Keskeny, 

oszlopalaku növésű, vörös boróka fenyő. Na¬ 

gyon alkalmas sírokra ültetve disz gyanánt. 

18—24 inch $1.25; 10 darab $10.00; 2—3 láb 

$2.50; 10 darab $22.50. 

KÉK JUNIPER FENYŐ. Gyönyörű ezüst 

színű fenyő faj. Egész nyáron át a leggyönyö¬ 

rűbb fénylő ezüst színű uj hajtásokat hozza, a 

melyek télen kékes zölddé változnak. 18—24 

inch $2.00; 10 darab $17.50; 2—3 láb $3.00; 

10 darab $27.50. 

ERDEI FENYŐ 
PINUS AUSTRIACA. A közkedvelt ma 

gas növésű fenyő vagy osztrák fenyő Hosz- 

szu, sötétzöld színű tűkkel. 18—24 inch $2.00. 
10 darab $17.50. 2—3 láb $2.75; 10 darab $25 00 

Boróka Fenyő 

SELYEM FENYŐ 
PINUS STROBUS. Gyö 

nyörü terebélyessé fejlődött 
simahéju fenyő faj. Selyem- 
szőrű finom, puha levélzet- 
tel, 2—3 láb magas. 1 darab 
$2.00; 10 darab $17.50; 3—4 
láb magas 1 darab $3.00; 10 
darab $27.50. 

Kék Juniper 

LUC- vagy VÖRÖS FENYŐ 
PICEA EXCELSA. A közönséges hazai vörös fenyő. Megnő 

bárhol és növése gyors. A legszebb “Karácsonyfát” szolgáltatja. 
18—24 inch magas 1 darab $1.00; 10 darab $7.50; 2—3 láb magas 
1 darab $2.00; 10 darab $15.00. 

HEMLOCK FENYŐ 
TSUGA CANADENSIS. Gyönyörű diszfenyö, kecsesen lecsün¬ 

gő finom tűkkel. 2—3 láb magas. 1 darab $2.50; 10 darab $22.50. 

MUGHO FENYŐ 
PINUS MUGHUS. Gyönyörű gömb alakú fenyőfaj, semmi 

idomitás nélkül teljesen gömbölyű alakon fejlődik. Színe szép 
haragos zöld, középhosszu tűkkel, 12—15 inch $1.25; 10 darab 
$10.00. Maffho Fenyő 

PICEA KOSTERI. A leg¬ 
szebb és legnemesebb diszfe- 
nyő fánk. Növése erőteljes, 
feltűnő szép ezüst színű tűk¬ 
kel. Házak előtt, vagy körül 
remekül mutat a többi dísz¬ 
cserjék között. 2 láb magas. 
1 darab $5.00; 10 darab $45.00. 

Szállítási szabályaink ár¬ 
jegyzékünk 2-ik oldalán 

található. 
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Műtrágya 

VIGORO 
™ Spedttlly prcpared plánt hód 

VIGORO. Az uj műtrágya vagy 
növény tápszer. E faj műtrágyát lehet 
használni mindenféle élő növényre, pá¬ 

zsitra és kerti zöldségfélékre, nagyon olcsó. 10 láb hosszú és 
10 láb széles pázsitra csak 5 font Vigoro szükséges. A Vigoro 
tiszta és szagtalan, használható egész nyáron át. Használati 
utasitást minden dobozzal és zsákkal szolgálunk. Vigoro kap¬ 
ható 5 fontos dobozban, 25, 50 és 100 fontos zsákokban. Expres- 
sen 5 font 50c; 25 font $2.00; 50 font $3.00; 100 font $5.00. 

‘‘WATCH TM GROW” NÖVÉNYTÁPSZERE. 
Adjon virágjainak uj életet és szépséget “Watch’em Grow” növénytápszerrel. 

Ettől az ön kedvenc házi vagy kerti virágjai csodásán nőnek! A “Watch’em Grow’’ 
növénytápszernek jellegzetes és majdnem azonnali hatása az ön növényeire, bok¬ 
raira és virágjaira úgyszólván bámulatkeltö Erőssé s ellenállóvá teszi őket. És 
ahogy nőnek, pompás és egészséges uj hajtások fejlődnek, szinük is szebb lesz. 1 adag 
10c; 8 ounce 50c; 

TARTALOMJEGYZÉK. 
OLDAL 

Cim .   1 
Előszó . 2 
Szállítási szabályok 

és fizetési feltételek .2 

KONYHAKERTI MAGVAK. 

Bab fajok . 3—6 
Borsó fajok . 6 
Dinnyék .  7 
Dohány . 8 
Hagyma félék .8—9 
Káposzták . 10—11 
Kárfiol . 11 
Kalarábé . 12 
Mák . 12 
Napraforgó . 12 
Pasztinák . ... 12 
Petrezselyem . 12 
Paprika félék . 13—14 
Paradicsom . 14—16 

RÉPA FAJOK 

Sárga répa . IB 
Cékla répa .16 
Tarló vagy kerék répa . 16 
Retek . 16—17 
Rabarbara . 17 
Spárga . 17 
Spenót . 18 
Sóska . 18 
Saláták .18—19 
Tök fajok .19—20 
Tojás gyümölcs . 20 
Asztali tengerik . 20 
Ugorkák . 21 
Zeller . 21—22 
Peanuts . 22 
Fűszer magvak . 22 
Gomba csira . 22 
Spárga gyökér . 22 
Barbara gyökér . 22 

OLDAL 

GAZDASÁGI MAGVAK 

Takarmány répák . 23 
Mezei tengerik .24 
Zab .. 26 
Répa félék . 26 
Búza . 26 
Lucerna . 26 
Lóhere . 26 
Muhar . 26 
Köles . 26 
Pohánka . 26 
Seprő cirok . 26 
Takarmány tökfajok .... 26 
Homoki bükköny . 27 
Tavaszi bükköny .27 
Timothy fü . 27 
Takarmány fü . 27 
Pázsitfű keverék . 28 
Gazdasági és kerti 

szerszámok . 28—29 
Rovarölő porok .29 

VIRÁG MAGVAK 

Árvácska . 30 
Balszamina . 30 
Bájvirág . 30 
Bársonyvirág . 31 
Chrysanthemum . 31 
Szagos borsó . 31 
Calendula . 31 
Diszdohány . 31 
Disz-mák . 32 
Cosmos . 32 
Gaillardia . 32 
Györgyina egynyári . 32 
Hajnali menyasszony .... 33 
Heliopsis . 33 
Harangvirág . 33 
Kakastaréj bóbitás . 33 
Kakastaréj törpe . 33 
Kéknefelejlta . 34 
Mályva rózsa . 34 

OLDAL 

Nyári cédrus . 84 
Négy óra . 84 
Oroszlánszáj . 34 
őszirózsa . 84 
Petúnia .84 
Phlox .36 
Pókvirág . . . ö .36 
Portulaca . 36 
Rezeda . 36 
Salpiglosis . 36 
Salvia .   36 
Szalmavirág .36 
Szarkaláb . 36 
Szegfűk .36—37 
Törpe Sarkantyuka . 37 
Schizenthus . 37 
Szerelemvirág .37 
Sárga Viola . 88 
Nyári Viola . 38 
Verbéna . 38 
Zinniák . 38 

KÚSZÓ VIRÁGMAGVAK 

Hajnalka vagy Folyóka . . 39 
Kúszó Sarkantyuka . 39 
Cardinal virág . 39 
Japán Komló . 39 

SZOBA VIRÁGOK. 

Abutilon . 39 
Amaryllis . 39 
Begóniák . . . 40 
Begónia pettyezett levelű 40 
Tölcsérvirág fehér . 40 
Tölcsérvirág sárga . 40 
Draceana . 41 
Diszspárga . 41 
Gumifa . 41 
Fukszia . 41 
Kaktusz oltott . 41 
Lantana . 42 
Muskátli . 42 

OLDAL 

Oleánder . 42 
Pálmák .  42 
Páfrány . 43 
Petúniák . 43 
Viaszvirág . 43 
Pelargonia . 43 
Plumbago . ... 43 
Rozmaring . 44 
Babarózsa .44 
Cserép hónapos rózsák 44 
Japán Jégrvirág . 44 
Sugárvirág . 44 
Cserép Szekfük . 46 
Mágnás Kékvirág . 46 
Tarka levelű téli zöld 46 
Vanília .45 
Rózsák . 46—62 
Díszcserjék . 63—66 
Kúszó futó növények .... 66 
Sövény csemeték . 67 
Virág hagrymák és virág 

gumók . 67—63 

GYÜMÖLCSFÁK 

Almafák . 64—66 
Körte fajok . 67—68 
Cseresznye fajok .... 68—69 
Meggy fajok . 69 
Barack fajok . 70 
Birsfák .71 
Diófák . 71 
Gesztenyefák . 71 

CSEMETÉK 

Köszméte . 71 
Ribizkék . 72 
Málna Himpér . 72 
Szamóca Eper . 73 
Szőlők . 74—76 
Disz és ámyékfák .. 76—^77 
Fenyőfák . 78—79 
Műtrágya .. 80 



FROM 

Madison Ave 

PI,ACE 

STAMP 

HERE 

KALLAY BROS. CO. 

Painesville, Ohio 

Laké County 





Rendelő iv 

KÁLLAY TESTVÉREK 
PAINESVILLE, LAKÉ COUNTY, OHIO 

Megrendelésekkel együtt, igen szépen kérjük az összeg szives 
beküldését, Money Order, Check, vagy 

ajánlott (Registered) levében. 

Pontos! Nem határoz, bármily gyakran is imák, sziveskedjenek 
pontosan kiirai a teljes cimet, mivel a hibás címzés 

fol3rtán sok kellemetlenség történik. 

Név—Name . . 

Utca és szám 

Street and No. 

Post-Office 1 

Város j 
Coimty. 

Express vagy 1 

HA HELYBEN NINCS EXPRESS, VAGY TEHERALLOMAS, AKKOR ÍRJA KI PONTOSAN AZON VAROS 
NEVÉT, AMELYBEN ÖNHÖZ A LEGKÖZELEBBI EXPRESS, VAGY TEHERALLOMAS VAN. 

Mennyiség Fák, Virágok, Rózsák, stb. 
ARAK 

Mennyiség Magvak ARAK 

$ e $ e 

• 

-- 

- 

Átvitel . Átvitel 

} P. O. Box 

R. F. D. No. 

Állam. 
State 

ht. 

Rendelés No. 

Kelt . 193 

Mellékelt összeg 

P. O. Money Order $. 

Check $. 

Készpénz $. 

Bélyeg $. 

ÖSSZEG $. 



Mennyiség Fák, Virágok, Rózsák, stb. ÁRAK 
Mennyiség Magvak ÁRAK 

$ 1 C $ e 

Áthozat Áthozat 

ÖSSZESEN 

Igen szépen kérjük a t. megrendelőt, hogy Írja ide azon ismerőseinek a nevét és teljes cimét, akikről tudja, hogy 
szintén óhajtanak, vagy szükségük van friss, csiraképes magvakra s egyéb kerti és gazdasági cikkekre. 

I 



I: 
I 

1. Retek Korai Rózsapiros; 2. Bab, Zöldszálka mentes; 3. Petrezselyem, Magyar Félbosszu; 4. 

Paprika, Nagy Harang; 5. Paradicsom, Matchless; 6. Tengeri, Aranygyöngy; 7. Sárgarépa. 

Szivalaku. A fenti 7 faj magból, minden fajból egy adag, (7 adag) 50 cent. 



29-IK NAGY KÉPES ÁRJEGYZÉK 

1— Mme. Jules Bouche . $0.60 
2— Etoile de Holland. .85 
3— Souv. De Claudius Pernet ... .75 
4— Mrs. Charles Russel. .75 

Árjegyzék! ár. $2.95 

Ezen elsőrendű 4 faj, folyton- 

virágzó Lokorrózsákat házhoz 

szállitjuk postán, $0 CO 

bérmentve 

KÁLLAY TESTVÉREK 
MAGKERESKEDÉSÉNEK ÉS FAISKOLA TELEPÉNEK 

KÉPES ÁRJEGYZÉKE AZ 19:} J-IK ÉVRE 
PAINESVILLE, OHIO 


